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Abstract 

 

In dit onderzoek wordt door middel van conversatieanalyse gekeken naar de mediërende rol van een tolk binnen 

een asielgehoor. Specifiek wordt onderzocht hoe een tolk samenwerkt met de gespreksdeelnemers in een 

asielgehoor, om ervoor te zorgen dat een communicatieprobleem, dat ontstaan is door het niet verstaan of 

begrijpen van een uiting, door middel van een other-initiated repair (door de tolk) wordt opgelost. Het is in 

asielgehoren voor een tolk cruciaal om een communicatieprobleem zo efficiënt mogelijk op te lossen, zodat te 

allen tijden in de conversatie wederzijds begrip tussen de gespreksdeelnemers behouden kan blijven en de tolk 

de meest correcte vertaling van alle uitingen kan geven.  

 Om antwoord te kunnen geven op deze vraag werd eerst naar de data gekeken tijdens een globale 

analyse. Vervolgens werd op basis van de analyse gekeken naar de achterliggende theorie en wetenschappelijke 

onderzoeken om zo de volgende deelvragen te kunnen formuleren: 1. Welke verschillende manieren van een 

other intiated repair (hierna OIR) worden door een tolk in een asielgehoor gekozen om een 

communicatieprobleem op te lossen? 2. Hoe zijn de repair-initiaties gesitueerd binnen de sequentie-organisatie 

in een asielgehoor? 3. Hoe werkt de tolk met beide gespreksdeelnemers samen om wederzijds begrip te 

behouden tijdens een repair-initiëring? 

Uit de analyse bleek dat de tolk ervoor kon kiezen om zowel algemene als specifiek verwijzende repairs 

kon initiëren op het moment dat hij of zij een gespreksdeelnemer niet verstond of begreep. Het bleek ook dat het 

initiëren van zo’n repair niet alleen maar vóór het geven van de vertaling gebeurde, maar ook tijdens en na de 

vertaling. Om wederzijds begrip te allen tijden te behouden, gaf de tolk in veel situaties een aankondiging van de 

repair of een account om te verklaren waarom een repair geïnitieerd werd.  

 

Keywords: other-initiated repair, tolk, asielgehoor, interpreter-mediated asylum hearing
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1. Inleiding 

 

Jaarlijks slaan grote getalen mensen op de vlucht naar andere landen, met de hoop op een beter leven. 

Ze vluchten omdat het in hun vaderland niet meer veilig is voor ze om er te blijven wonen. Dit kan 

komen door bijvoorbeeld oorlog of discriminatie. Wereldwijd zijn er volgens cijfers van het UNHCR, 

de VN-vluchtelingenorganisatie, momenteel meer dan 65,5 miljoen mensen op de vlucht. Deze 

mensen komen naar landen zoals Nederland om asiel aan te vragen. Aan de hand van zo’n 

asielaanvraag wordt bepaald of de achterliggende redenen om te vluchten gegrond zijn en of de 

asielzoeker ook daadwerkelijk een vluchteling is en dus asiel mag ontvangen. In de jaarlijkse 

publicatie van VluchtelingenWerk (“Vluchtelingen in getallen”, 2017) is te zien dat er eind 2016 

binnen de EU ruim 1,2 miljoen geregistreerde vluchtelingen waren. In Nederland waren er eind 2016 

ruim 100.000 geregistreerde vluchtelingen en waren 10.411 zogenaamde vreemdelingen nog in 

afwachting van een beslissing over hun asielverzoek.  

 De asielaanvraag procedure wordt in Nederland geregeld door de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND). De gehele procedure duurt ongeveer 14 dagen en bestaat uit verschillende 

onderdelen. Het start met een aanmelding en registratie. Vervolgens kan de asielzoeker worden 

gevraagd om een eventueel tuberculose onderzoek te ondergaan. Dit is vaak afhankelijk van het land 

van herkomst. Daarna zal een aanmeldgehoor plaatsvinden waarin de IND vragen stelt over de 

identiteit, herkomst, familie en reis(route) van de asielzoeker. Wanneer dit alles is afgerond start de 8-

daagse Algemene Asielprocedure. In deze procedure zal een eerste gehoor en nader gehoor 

plaatsvinden. Dit zijn interviews die de IND afneemt met de asielzoeker, om erachter te komen of de 

asielzoeker ook daadwerkelijk een vluchteling is (zie paragraaf 2.1). Deze twee gehoren vinden los 

van elkaar plaats, met telkens een dag ertussen zodat de asielzoekers tijd hebben om hun antwoorden, 

die tijdens het gehoor door de IND worden gerapporteerd, te bespreken met hun advocaat.  

In het eerste gehoor worden door de IND de antwoorden uit het aanmeldgehoor gecontroleerd, 

en zal er nog niet worden ingegaan op de motieven van vertrek. Dit laatste vormt namelijk de basis 

van het nader gehoor. Tijdens dit tweede gehoor krijgt de asielzoeker de kans om door middel van een 

relaas, in chronologische volgorde te vertellen waarom het nodig en gerechtvaardigd was voor de 

asielzoeker om te vluchten uit het land van herkomst. Hier zullen vervolgens door de IND vragen over 

gesteld worden. De antwoorden die de asielzoeker geeft tijdens het gehoor worden ter plekke letterlijk 

uitgetypt in een rapport door de IND medewerker. Op basis van het uiteindelijke rapport zal door 

andere IND medewerkers (dan degenen die de interviews afleggen) een beslissing worden gemaakt of 

het asiel wel of niet zal worden toegewezen. 

Het komt vaak voor dat de asielzoeker niet of onvoldoende Nederlands spreekt. In deze 

gevallen, worden de gehoren in de asielprocedure gemedieerd door een tolk. De tolk is een 
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onafhankelijke partij en werkt aan de hand van een specifieke gedragscode die opgesteld is door de 

IND (2018). Tijdens een asielgehoor heeft de tolk de taak om de uitingen van alle gespreksdeelnemers 

meteen te vertalen. Dit omvat ook uitingen van de asielzoeker die geen antwoord zijn op de vragen 

van de IND medewerker, of de uitingen waarmee de asielzoeker het woord richt tot de tolk zelf.  

Hierbij is het van belang dat de vragen die worden gesteld door de IND medewerker zo precies 

mogelijk worden vertaald, zodat de asielzoeker een gericht antwoord kan geven. Ook voor de 

asielzoekers is het van belang dat hun uitingen zo correct mogelijk worden vertaald, zodat ze de IND 

medewerker ervan kunnen overtuigen dat de redenen waarom ze asiel zouden moeten krijgen gegrond 

zijn.  

De mediërende taak van een tolk wordt gezien als een complex proces waarbij niet alleen 

rekening gehouden moet worden met de context van de te vertalen uiting, maar ook met de manier 

waarop de uitingen verwoord zijn (Hale, 2006). Dit is van belang zodat de IND een duidelijk beeld 

kan vormen van de geloofwaardigheid van de asielzoeker, zie alinea 2.2. Hierbij worden echter ook 

veel restricties opgelegd voor de tolk, die bepalend zijn voor welke handelingen wel en niet uitgevoerd 

mogen worden.  

In de Gedragscode van de IND (2018) staat beschreven dat de tolk zich niet inhoudelijk mag 

bemoeien met het gesprek, aangezien de tolk alleen als intermediair vertaal ‘instrument’ gezien mag 

worden en volgens de IND dus geen gesprekspartner is. In de Gedragscode staat ook beschreven dat 

het van belang is dat er hierover geen verwarring ontstaat bij de gesprekspartners. De tolk heeft 

daarentegen wel toestemming om in te grijpen zodra er een communicatieprobleem met betrekking tot 

het verstaan of begrijpen van een voorgaande uiting ontstaat door bijvoorbeeld culturele verschillen. 

Op zo’n moment is het dan ook van groot belang dat het communicatieprobleem zo efficiënt mogelijk 

opgelost wordt, zodat de gespreksdeelnemers zich zo goed mogelijk kunnen blijven uiten en 

antwoorden van de asielzoeker ter plekke zo correct mogelijk gerapporteerd kunnen worden.  

De oplossing van zo’n communicatieprobleem is een cruciaal onderdeel van de mediërende rol 

van een tolk in een asielgehoor, omdat deze ervoor kan zorgen dat de communicatie tussen de 

gespreksdeelnemers helder blijft. Hiermee krijgt de asielzoeker een eerlijke kans om de IND 

medewerker ervan te overtuigen dat hij of zij recht heeft op asiel. Het is hierbij van belang dat de tolk 

als intermediair samenwerkt met de gespreksdeelnemers om communicatieproblemen zo efficiënt 

mogelijk op te lossen en er tegelijkertijd voor zorgt dat zijn of haar rol als intermediair helder blijft. In 

dit onderzoek zal gekeken worden naar hoe een tolk dit soort situaties, waarin een 

communicatieprobleem ontstaat, zo helder en efficiënt mogelijk ervoor zorgt dat het probleem wordt 

opgelost.  

In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van conversatieanalyse als methode, om zo 

inhoudelijk inzicht te kunnen verkrijgen in welke aspecten van belang zijn bij het oplossen van een 

communicatieprobleem door een tolk. Deze methode zal in het volgende hoofdstuk uitgebreid worden 

toegelicht. Een belangrijk kenmerk van conversatieanalyse is dat de onderzoeksvraag en deelvragen in 
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eerste instantie worden gebaseerd op de data, en vervolgens kunnen worden gespecificeerd aan de 

hand van wat er op wetenschappelijk gebied al over onderzocht is. Vandaar dat in deze scriptie dan 

ook eerst in hoofdstuk 2 de data en de methode van dit onderzoek zullen worden beschreven. Hierin 

zullen ook de eerste observaties, die betrekking hebben tot het oplossen van een 

communicatieprobleem door een tolk, uit de globale analyse worden besproken. Vervolgens zal er 

gekeken worden naar de theoretische achtergrond, en wat er tot nu toe al onderzocht is over deze 

eerste observaties, en wat hierover nog niet bekend is. Op deze manier kan wellicht de 

onderzoeksvraag en de deelvragen verder worden gespecificeerd. Aan de hand van deze (deel)vragen 

wordt vervolgens in hoofdstuk 4 de analyse uitgewerkt. Tenslotte zal hierover een conclusie gevormd 

worden in hoofdstuk 5, waarbij een terugkoppeling gemaakt kan worden naar de literatuur besproken 

in hoofdstuk 3. Hierbij zal gekeken worden naar de toegevoegde waarde van dit onderzoek en worden 

eventuele tekortkomingen besproken die in vervolgonderzoek meegenomen kunnen worden.  



8 
 

2. Data en methode 

In dit onderzoek is gekozen om conversatieanalyse (CA) als methode te gebruiken om gedetailleerd 

inzicht te verkrijgen in hoe een asielgehoor, dat gemedieerd wordt door een tolk, georganiseerd wordt. 

Door inhoudelijk te kijken naar de interactie in een ongeconditioneerde gesprekssituatie kan worden 

onderzocht hoe een tolk er in de praktijk er met de gespreksdeelnemers voor zorgt dat de conversatie 

soepel verloopt, met name bij het ontstaan van communicatieproblemen met betrekking tot het niet 

verstaan of begrijpen van een uiting. In dit hoofdstuk zal besproken worden welke data zijn gebruikt 

voor dit onderzoek, en zal ook toegelicht worden wat CA inhoudt en hoe deze methode in dit 

onderzoek is toegepast.  

 

2.1 Data 

Voor dit onderzoek werden geluidsopnames gemaakt van interviews die onderdeel waren van een 

algemene asielprocedure (AA) bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hiervoor werd 

toestemming verkregen van de IND, onder de voorwaarde dat er vertrouwelijk met de informatie zou 

worden omgegaan en de namen, en andere persoonlijke informatie, zouden worden geanonimiseerd. 

De opnames werden in 2017 gemaakt door Marja Kramp, als onderdeel van haar promotieonderzoek. 

Zij woonde de gesprekken persoonlijk bij om de opnames te kunnen maken.  

Tijdens het opnemen zat de onderzoeker op een niet meteen zichtbare plek in de kamer, om 

het gesprek zo natuurlijk mogelijk te kunnen laten verlopen. De opnames werden gemaakt met een 

vier-kanaals digitale audio recorder van het merk Tascam DR-40 V2. Deze recorder lag op tafel en 

was zichtbaar voor de IND medewerker, de tolk en de vluchteling.  

In dit onderzoek werd ongeveer 6,5 uur aan opnames gebruikt, die in samenwerking met 

medestudenten werden getranscribeerd. Dit maakte het mogelijk om zo vier verschillende gesprekken 

(en dus ook verschillende tolken) te kunnen vergelijken. De gesprekken die uiteindelijk in dit 

onderzoek gebruikt zijn, bestonden uit twee eerste gehoren, een tweede (nader) gehoor en een 

aanvullend gehoor. In onderstaande tabel is te zien dat de verdeling van man en vrouw bij zowel de 

tolk als IND medewerker eerlijk is. De asielzoekers waren allemaal mannen. Ook is in de tabel te zien 

dat in de helft van de gesprekken de moedertaal van de asielzoeker Engels was en in de andere helft 

Nbele. Doordat er geen tolk was die Nbele sprak en deze asielzoeker wel Engels sprak werd ervoor 

gekozen om een Engelse tolk in te schakelen. Dit was voor dit onderzoek ook praktisch, omdat de 

onderzoeker op deze manier zowel de originele uitingen van de IND medewerker als die van de 

asielzoeker kon verstaan.  
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Tabel 1. Dataverzameling 

Bestandsnaam Gehoor 
Tolk 

m/v 
IND m/v Land v herkomst Moedertaal Duur transcript 

170206 Schiphol Engels Eerste man vrouw Trinidad & 

Tobago 

Engels 1:41:02.2 

170208 Schiphol Engels Tweede vrouw vrouw Trinidad en 

Tobago 

Engels 2:19:59.2 

170503 Schiphol Engels Eerste vrouw man Zimbabwe Nbele 1:04:22.2 

170415 Schiphol Engels Aanvullend man man Zimbabwe Nbele 1:40:35.1 

 

De opnames werden vervolgens getranscribeerd volgens de richtlijnen van Jefferson (2004) 

met het programma Transana (2013). De specifieke transcriptieconventies die hierbij gebruikt werden 

zijn te lezen in Bijlage 1. Door de opnames op deze manier te transcriberen, kon conversatieanalyse 

worden toegepast. Zo konden de specifieke en subtiele aspecten van menselijke interactie worden 

blootgelegd die bij andere methodes vaak over het hoofd worden gezien (Ten Have, 2007).  De 

methode en achterliggende theorie hiervan zal in de volgende paragraaf worden toegelicht.  

 

2.2 Methode    

Om onderzoek te doen naar de manieren waarop een tolk als intermediair met gespreksdeelnemers 

samenwerkt om een conversatie tot stand te brengen en communicatieproblemen te verhelderen, is 

conversatieanalyse (CA) een geschikte methode. CA is ontwikkeld door verschillende 

wetenschappers, zoals onder andere Harvey Sacks, Emanuel Schegloff en Gail Jefferson, in het begin 

van de jaren ‘60 (Ten Have, 2007). In het specifiek legt deze manier van analyseren alle aspecten bloot 

van taal en interactie in een conversatie, door de spraak (uit opnames) leesbaar te maken en vervolgens 

deze data te analyseren. Zo kunnen de methodes worden ontdekt die gespreksdeelnemers gebruiken 

om samenwerking en structuur aan te brengen in een conversatie. Er wordt hierbij specifiek gekeken 

naar zichtbaar gedrag. Eventuele achterliggende motieven (van uitingen) worden buiten beschouwing 

gelaten, aangezien dit meestal niet zichtbaar is in de data en hier dus alleen over gespeculeerd kan 

worden.  

CA is een inductieve methode waarbij de onderzoeksvraag (en deelvragen) voor de 

uiteindelijke analyse geïnspireerd wordt door de data zelf en niet door bestaande theorieën uit de 

literatuur. Hierbij staat het door Psathas gedefinieerde fenomeen: unmotivated looking (in Ten Have, 

2007, p.120) centraal, wat wil zeggen dat er zonder wetenschappelijke voorkennis naar de data wordt 

gekeken, tijdens een globale analyse, om opvallende fenomenen binnen de conversatie(s) te kunnen 

ontdekken.  

De enige voorkennis die meegenomen werd tijdens de globale analyse was de praktische 

informatie over de rol van de tolk, die geformuleerd wordt in de Gedragscode van de IND. Dit vormde 

dan ook de basis van dit onderzoek en gaf reden om naar dit specifieke onderwerp te kijken, zoals te 
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lezen is in de inleiding. Wat echter nog niet bekend is, is naar welke specifieke aspecten van een repair 

gekeken kan worden om de algemene onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Er werd dus eerst 

een globale analyse uitgevoerd om hier inzicht in te verkrijgen en zo de deelvragen te kunnen 

formuleren. 

Deze globale analyse werd uitgevoerd aan de hand van de methode die beschreven wordt door 

Ten Have (2007). Deze methode houdt in dat er opvallende fragmenten uit de transcripten worden 

geselecteerd waar vervolgens inhoudelijk naar gekeken wordt. Doordat de focus in dit onderzoek op 

communicatieproblemen met betrekking tot het niet verstaan of begrijpen van een uiting ligt, zoals 

beschreven in de inleiding, werden stukken transcripten uit de data genomen waarin dit fenomeen 

zichtbaar werd. Dit werd dan ook intuïtief gedaan, aangezien specifieke wetenschappelijke voorkennis 

hierbij buiten beschouwing werd gelaten.  

De gekozen transcripten werden vervolgens geanalyseerd aan de hand van de vier 

verschillende ‘organisaties’ beschreven door Ten Have: turn-taking organization; sequence 

organization; repair organization; en the organization of turn-design. (Deze concepten zullen in de 

volgende paragraaf worden uitgelegd). In de globale analyse werd er gekeken naar de opvallende 

aspecten binnen deze organisaties in de data. Hieruit bleek dat de meeste communicatieproblemen met 

betrekking tot het niet verstaan of begrijpen van een uiting door een tolk werden opgelost door middel 

van een repair (Ten Have, 2007). De opvallende aspecten van een repair werden vervolgens uitgelicht 

en vormden de basis voor de deelvragen. Deze aspecten werden vervolgens gekoppeld aan wat er tot 

nu toe onderzocht is hierover, en wat er vooralsnog onbekend is. Op basis hiervan kon uiteindelijk de 

onderzoeksvraag en deelvragen worden gespecificeerd.  

Op basis van de onderzoeksvragen en achterliggende theorie werden de fragmenten waarin 

een repair voorkwam uit de data gehaald. Uit deze fragmenten werd vervolgens een selectie gemaakt 

van prototypische voorbeelden die konden worden geanalyseerd op basis van de deelvragen, in 

hoofdstuk 4.  

 

2.3 Eerste globale analyse 

In de globale analyse werd gekeken naar de verschillende manieren van organisaties binnen 

een conversatie die door Ten Have (2007) worden gespecificeerd. De eerste organisatie is turn-taking 

organization. Dit wil zeggen dat gesprekken zo zijn georganiseerd, dat er telkens maar één 

gespreksdeelnemer aan het woord is en de verandering van beurt met minimale pauze en overlap 

verloopt (Ten Have, 2007). De verandering van beurt vindt plaats op een transition relevance place 

(TRP) en wordt vaak aangeduid aan het eind van een turn constructional unit (TCU) waarbij er drie 

manieren van overgang zijn: de huidige spreker kan iemand anders selecteren om de beurt over te 

nemen, de huidige spreker kan zichzelf selecteren en de huidige spreker kan de eigen beurt 

continueren. Volgens Ten Have zijn deze soorten beurtwisselingen hiërarchisch georganiseerd, 
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waarbij het selecteren van een andere spreker de grootste voorkeur heeft en de continuatie van de 

huidige beurt de laagste voorkeur heeft.  

 De turn-taking organization in asielgehoren is vooraf bepaald, doordat het een institutioneel 

gesprek is. Dit was ook terug te zien in de data. De IND medewerker had met name de leiding over het 

gesprek en selecteerde de asielzoeker om de beurt over te nemen, door een vraag te stellen. De beurt 

werd echter niet meteen overgenomen door de asielzoeker. Dit kwam doordat het gesprek gemedieerd 

werd door de tolk, en dus de tolk na elke beurt zichzelf selecteerde om een vertaling te kunnen geven. 

Dit gebeurde meestal op een TCU, maar het kwam ook voor dat er overlap plaatsvond. Deze overlap 

vond vaak plaats nadat de IND medewerker of asielzoeker zijn of haar beurt continueerde na een TCU. 

Hierbij onderbrak de tolk de spreker om de vertaling te kunnen geven. Dit is toegestaan, omdat de 

beurt die vertaald moest worden anders te lang zou kunnen worden om correct te kunnen vertalen. Er 

waren ook momenten waarop de tolk de beurt nam, waarbij soms een gespreksdeelnemer werd 

onderbroken, en geen vertaling gaf. Dit waren met name de momenten waarop de tolk een repair 

initieerde. Tijdens deze momenten nam de tolk als het ware de controle over het gesprek over van de 

IND medewerker, door actief een vraag te stellen. Vooral deze momenten waren opvallend, doordat er 

vaak twijfel is over in hoeverre de tolk zelf uitingen mag doen, en zich inhoudelijk met het gesprek 

mag bemoeien zonder gezien te worden als gesprekspartner.  

 De tweede soort organisatie die volgens Ten Have centraal staat in CA is sequence 

organization. Dit wil zeggen dat de uitingen in een gesprek sequentieel georganiseerd zijn, waarbij de 

uitingen meestal om een specifieke reden op een bepaald moment in het gesprek geuit worden. Vaak is 

een uiting dan ook een respons op een voorgaande uiting en kunnen zo bepaalde uitingen na elkaar 

verwacht worden. Uitingen die bij elkaar horen (dus met name actie-reactie uitingen) worden ook wel 

een adjacency pair genoemd. Voorbeelden hiervan zijn groet-wedergroet of vraag-antwoord. Dit 

laatste was met name zichtbaar in de asielgehoren, doordat er sprake was van een soort 

interviewsetting waarin de IND medewerker vragen stelde die de asielzoeker moest beantwoorden.  

De hoofd-sequentie kan op verschillende manieren worden uitgebreid, dit wordt door Ten 

Have genoemd als een expansion. Zo’n expansion kan plaatsvinden voorafgaand aan de hoofd-

sequentie door middel van een pre-sequence, na de hoofd-sequentie door middel van een post-

sequence of midden in de sequentie door een insertion sequence. Aangezien de asielgehoren in dit 

onderzoek gemedieerd worden door een tolk, was er zichtbaar sprake van een insertion-sequence, 

namelijk de vertaal-sequentie. Deze expansie werd constant gegeven, waardoor de hoofdsequentie ook 

wel gezien kon worden als een vraag-vertaal-antwoord-vertaal-sequentie. Uit de fragmenten bleek dat 

er binnen deze sequentie sprake was van een tweede expansie hierbinnen. Dit waren met name de 

momenten waarop de tolk een communicatieprobleem probeerde op te lossen. De manier waarop een 

tolk deze expansie uitvoerde, was door middel van een repair-sequentie. Dit werd duidelijk door te 

kijken naar de derde soort organisatie: de repair organization.  
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 De repair organization bestaat uit georganiseerde manieren waarop een 

communicatieprobleem, zoals het niet verstaan of begrijpen van een uiting, wordt opgelost en start 

volgens Ten Have altijd met een probleem-uiting (de repairable). Dit kan elke uiting binnen een 

gesprek zijn en heeft dus geen specifieke format. Het initiëren van de repair zelf kan vervolgens 

gedaan worden door de huidige spreker (self-initiated repair) of een andere spreker (other-initiated), 

en worden opgelost door de spreker zelf (self-repair) of door een andere spreker (other-repair). 

Tijdens de analyse viel het op dat de tolk degene was die het vaakst een repair initieerde en er dan ook 

voornamelijk sprake was van een other-initiated other-repair. Het feit dat in dit onderzoek centraal 

staat hoe een tolk communicatieproblemen oplost, maakte deze observaties extra opvallend.  

 De laatste organisatie-soort die centraal staat binnen CA is de organisatie van turn-design. 

Hierbij spelen twee concepten een belangrijke rol: recipient design en preference organization. Met 

recipient design wordt bedoeld dat een spreker een uiting meestal op een bepaalde manier formuleert 

zodat deze ook past bij de ontvanger en deze de uiting ook volledig kan begrijpen. Preference 

organization heeft ook te maken met de manier waarop een beurt geformuleerd wordt. Het laat zien dat 

de verpakking of formulering van een uiting kan aantonen of de gegeven uiting wel of niet een 

geprefereerde reactie is op de voorgaande uiting. Als voorbeeld hiervan noemt Ten Have het verschil 

tussen een acceptatie van een uitnodiging (geprefereerd) die vaak snel en direct gegeven wordt na de 

vraag-uiting, en een afwijzing van een uitnodiging (niet geprefereerd) die vaak indirect en met een 

toelichting (dus de reden voor afwijzing) gegeven wordt.  Deze twee concepten laten zien dat sprekers 

specifieke keuzes maken voor de manier waarop ze hun beurt vormgeven.  

 Uit de analyse werd ook duidelijk dat de beurt waarin de tolk een repair initieerde op 

verschillende manieren geformuleerd kon worden. De tolk voerde dus steeds ongeveer dezelfde actie 

uit (een repair-initiatie) met een andere woordkeuze. Dit maakte het interessant om te kijken naar 

welke verschillende manieren van repairs gebruikt werden door de tolk, en op wat voor manieren de 

tolk ervoor zorgde dat de ontvanger deze repair-initiaties als zodanig begreep. Dit creëerde dan ook 

een basis voor deelvraag 1: op welke manieren kan een tolk een repair initiëren?  

Uit de analyse bleek ook dat de tolk de repair-sequentie op verschillende momenten rondom 

de vertaal-sequentie kon initiëren. Dit gebeurde met name in de eerstvolgende beurt na de repairable. 

Maar het kwam ook voor dat de tolk een repair initieerde tijdens of zelfs na het geven van de vertaling 

van de uiting die later een probleemuiting blijkt te zijn. Deze opvallende momenten van repair-initiatie 

maakte het interessant om te onderzoeken in welke specifieke situaties ervoor zorgen dat een tolk 

besluit om op een later moment een repair te initiëren. Dit legde dan ook de basis voor deelvraag 2: op 

welke momenten kan een tolk een repair initiëren, en hoe verhoudt dit zich tot de basis vraag-vertaal-

antwoord-vertaal sequentie?  

Tenslotte viel het nog tijdens de analyse op dat een tolk, buiten het initiëren van een repair, 

andere soort uitingen deed die geen letterlijke vertaling waren. Deze momenten leken toch een 

verband te hebben met een communicatieprobleem, omdat deze geuit werden vlak vóór een repair-
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initiatie en/of vlak na de repair-oplossing. Deze uitingen leken betrekking te hebben op de 

samenwerking die de tolk bewerkstelligt als intermediair, zoals beschreven werd in de inleiding. Deze 

fragmenten legden dan ook de basis voor deelvraag 3: Hoe werkt de tolk met beide 

gespreksdeelnemers samen om wederzijds begrip te behouden tijdens een repair-initiëring?   
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3. Theoretisch Kader 

In dit hoofdstuk zal worden besproken binnen welk theoretisch spectrum dit onderzoek zich bevindt en 

wat dit onderzoek beoogt toe te voegen hieraan. Dit zal worden gedaan door eerst te kijken naar wat er 

tot nu toe al bekend en onderzocht is over asielgehoren in het algemeen (paragraaf 3.1), vervolgens zal 

er specifieker toegespitst worden op de mediërende rol van een tolk binnen deze asielgehoren 

(paragraaf 3.2), en tenslotte zal gekeken worden naar de cruciale rol van een repair-initiatie door een 

tolk in dit soort conversaties (paragraaf 3.3).  Op basis van deze theorieën, in combinatie met de 

observaties uit de globale analyse, zullen de uiteindelijke onderzoeksvraag en deelvragen kunnen 

worden gespecificeerd, die centraal zullen staan in de algemene analyse.  

 

3.1 Asielgehoor 

Zoals besproken in de inleiding, ligt de focus in dit onderzoek op asielgehoren. Een 

asielgehoor is een institutionele conversatie, wat betekent dat de gespreksdeelnemers bepaalde rollen 

binnen het gesprek innemen. Deze rollen kunnen dan ook verwachtingen scheppen over welke 

handelingen uitgevoerd zullen worden door de gespreksdeelnemers en welke restricties hierbij horen 

(Ten Have, 2007). Zo kan bij asielgehoren worden verwacht dat de IND medewerker het gesprek leidt 

door vragen te stellen en hiermee de beurt toe te wijzen aan de asielzoeker. Van de asielzoekers kan 

worden verwacht dat ze eerst wachten totdat ze de beurt krijgen en vervolgens de verkregen beurt 

gebruiken om antwoord te geven op de vragen van de IND medewerker. Dit was dan ook te zien in de 

turn-taking organization van de globale analyse. 

Daarnaast is het typerend voor een institutioneel gesprek, zoals een asielgehoor, dat de 

individuele gespreksdeelnemers verschillende doelen proberen te bereiken binnen de conversatie 

(Drew & Heritage, 1992). Het doel van de IND in een asielgehoor is namelijk de geloofwaardigheid 

van de asielzoeker evalueren door te controleren of alle informatie die de asielzoeker geeft klopt, zodat 

dit vervolgens zo accuraat mogelijk in het rapport genoteerd kan worden. Het kan namelijk voorkomen 

dat een asielzoeker eigenlijk geen vluchteling is, als het voor deze persoon in principe niet onveilig 

was om te wonen in het land van herkomst.  Deze mensen doen zich dan voor als asielzoeker, met de 

hoop alsnog asiel te kunnen ontvangen in een land, ook al zijn ze geen vluchteling. Het is dus de taak 

van de IND om deze mensen, die fraude plegen, als het ware te ontmaskeren. De asielzoeker heeft 

daarentegen het doel om zo geloofwaardig en overtuigend mogelijk over te komen om de IND ervan te 

kunnen overtuigen de asielaanvraag te accepteren.  

Een factor die invloed kan hebben op de geloofwaardigheid en overtuigingskracht van een 

asielzoeker, is de ervaringskloof tussen de asielzoeker en de IND medewerker. De meeste IND 

medewerkers voeren dit soort conversaties op dagelijkse basis, waardoor ze dus een duidelijk beeld 

hebben van het soort antwoord dat ze willen horen om zo efficiënt mogelijk hun doel binnen de 
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conversatie te kunnen bereiken. De asielzoekers hebben daarentegen weinig ervaring met dit soort 

conversaties en hebben daardoor minder kennis van de manier waarop hun antwoorden het best 

geformuleerd kunnen worden. Dit kan ervoor zorgen dat een asielzoeker al gauw powerless speech 

(Erickson et al., 1978) gebruikt. Deze manier van spreken kan volgens Erickson et al. (1978) worden 

herkend aan de aanwezigheid van een grote hoeveelheid aan aarzelingen, hedges, intensiveerde spraak 

en statements die eindigen met een vragende intonatie. Het gebruik van powerless speech in een 

conversatie kan vervolgens de overtuigingskracht van de spreker negatief beïnvloeden, wat vervolgens 

ook een negatief effect kan hebben op zijn of haar geloofwaardigheid (Erickson et al., 1978).  

De mate van geloofwaardigheid en overtuigingskracht van asielzoekers kan ook negatief 

worden beïnvloed door eventuele misverstanden die kunnen ontstaan door culturele verschillen tussen 

de asielzoeker en de IND medewerker (Kälin, 1986). Hierbij komt het vaak voor dat asielzoekers niet 

de taal spreken van het land waarin ze asiel aanvragen. Toch is het belangrijk dat de asielzoeker de 

mogelijkheid krijgt om met eigen woorden, zo geloofwaardig mogelijk, aan te kunnen geven wat de 

motieven waren voor het vertrek uit het land van herkomst. Om deze reden worden asielgehoren vaak 

gemedieerd door een tolk (Van der Kleij, 2015). Deze tolk heeft als taak om ervoor te zorgen dat de 

(machts)verschillen tussen de asielzoeker en de IND medewerker, op het gebied van zowel talige 

kennis als ervaring met een gehoor, zo klein mogelijk worden.  

 

3.2 Interpreter-mediated asielgehoor 

Het is bij asielgehoren belangrijk dat er een tolk aanwezig is wanneer de asielzoekers niet de 

taal spreken van het land waarin ze asiel aanvragen. De tolk wordt gevraagd om consecutief te vertalen 

(IND, 2018) en krijgt hiermee een mediërende rol binnen het gesprek. Consecutief wil zeggen dat na 

elke TCU van zowel de asielzoeker als de IND medewerker, de tolk een vertaling geeft van deze 

uiting. Hierin zit vaak een beetje speling, waarbij de tolk ook meerdere uitingen kan afwachten om die 

in een beurt samen te vertalen.  

Een tolk heeft de belangrijke taak om wederzijds begrip te creëren bij gespreksdeelnemers die 

verschillende talen spreken, door binnen een conversatie alle uitingen zo precies mogelijk te 

reproduceren in de taal van de andere gespreksdeelnemer. Voor een tolk is het dan ook van belang dat 

de voorgaande uiting niet alleen op semantisch niveau, woord voor woord, begrepen wordt, maar ook 

op discourse niveau, om zo een reproductie te geven die dezelfde reactie bij de ontvanger aanzet als de 

originele uiting zou doen (Berk-Seligson 1990). Hierbij is het ook nog eens zo dat het niet alleen van 

belang is dat een tolk inhoudelijke informatie vertaalt, maar ook dat de manier waarop dingen gezegd 

worden (het register), de pragmatische intentie en ook toevoegingen die gedaan worden, zoals 

aarzelingen en andere talige kenmerken, in een gelijke wijze worden vertaald. Op deze manier kan er 

een duidelijk beeld gevormd worden over de originele spreker (Hale, 2006) en diens 

geloofwaardigheid (Erickson et al., 1978).   
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Het vertaalproces is volgens Hale (2006) zeer complex aangezien er van een tolk verwacht 

wordt dat deze zo precies mogelijke vertalingen geeft, terwijl er tegelijkertijd veel restricties zijn die 

door middel van de Gedragscode worden opgelegd, over wat een tolk wel en niet mag uiten. Zoals 

genoemd in de inleiding, mag een tolk zich niet inhoudelijk bemoeien met de conversatie en mag de 

tolk als intermediair niet gezien worden als gesprekspartner. Hierbij is het wel toegestaan dat een tolk 

zelfstandig communicatieproblemen oplost die betrekking hebben op het niet verstaan of begrijpen 

van een voorgaande uiting, door bijvoorbeeld culturele verschillen. Het komt in een asielgehoor vaak 

voor dat de tolk uitingen doet die geen letterlijke vertaling zijn van de voorgaande uiting(en) (Van der 

Kleij, 2015), zoals ook bleek uit de globale analyse. Dit zijn met name de momenten waarop een tolk 

ervoor kiest om door middel van een repair een communicatieprobleem aan te geven en op te lossen.  

 

3.3 Repair-initiatie door een tolk in een asielgehoor 

Zoals genoemd, heeft de tolk een mediërende rol binnen een asielgehoor. De tolk heeft dan ook de 

taak om de communicatie vloeiend te laten verlopen en zo wederzijds begrip tussen beide 

gespreksdeelnemers te bewerkstelligen. Wanneer er een communicatieprobleem ontstaat, door 

bijvoorbeeld culturele verschillen, is het van belang dat een tolk het probleem meteen binnen de 

conversatie op kan lossen. Dit is met name belangrijk, zodat de tolk ook daadwerkelijk de juiste 

vertaling van het antwoord van de asielzoeker kan geven, zodat ook deze op de juiste manier 

gerapporteerd kan worden. Zo kan voorkomen worden dat er verschillen ontstaan tussen de 

rapportages van de verschillende gehoren. Het kan namelijk voorkomen dat een asielzoeker in beide 

gehoren hetzelfde antwoord geeft, maar deze door verschillende tolken (door 

communicatieproblemen) op verschillende manieren vertaald en gerapporteerd worden. Wanneer deze 

onjuiste vertalingen niet door de advocaat worden opgemerkt tijdens de rapport-bespreking, kan dit 

een negatief effect hebben op de beslissing van de IND medewerker over het asiel (Maryns, 2006). 

 Om zulke communicatieproblemen meteen binnen de conversatie op te lossen, kan een tolk 

gebruikmaken van een herstel-initiëring (Van der Kleij, 2015). Dit wordt ook wel een other-initiated 

repair genoemd (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977). De specifieke definitie hiervan die in dit 

onderzoek gebruikt is geworden is uit Enfield et al. (2003):  

 

A hearer of a turn at talk has the opportunity to initiate repair of what the prior speaker has 

just said, through a turn that, firstly, draws attention to a problem of speaking, hearing or  

understanding in the prior turn, normatively requires the speaker of that problem-turn to fix  

the problem. (p. 344-345) 

 

Ondanks dat een repair een cruciale rol speelt binnen een asielgehoor, blijkt het fenomeen 

vooralsnog weinig onderzocht te zijn in deze specifieke setting. Met dit onderzoek zal geprobeerd 
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worden om inzicht te verkrijgen in hoe een tolk gebruik maakt van een repair om dit soort 

communicatieproblemen op te lossen. Vandaar dat de algemene onderzoeksvraag in deze scriptie luidt: 

Hoe zorgt een tolk er samen met de gespreksdeelnemer(s) in een asielgehoor voor dat een 

communicatieprobleem, dat ontstaan is door het niet verstaan of begrijpen van een uiting, door middel 

van een repair wordt opgelost? 

 Met name de eerdergenoemde complexiteit van de rol van een tolk in een asielgehoor, maakt 

het interessant om te onderzoeken hoe een tolk een repair initieert. Aan de ene kant stelt de IND 

namelijk dat de tolk zich niet inhoudelijk mag bemoeien met het gesprek, terwijl aan de andere kant de 

tolk wel toestemming heeft om eventuele misverstanden en onbegrip op te lossen, zodat de 

communicatie zo efficiënt mogelijk kan blijven verlopen. Deze tegenstrijdigheid in de Gedragscode 

kan een reden zijn dat het voor tolken vaak lastig is om te bepalen wanneer ze wel of niet mogen 

ingrijpen bij communicatieproblemen (Morris, 1999).  

Een tolk moet in zulke situaties niet alleen beslissen of het überhaupt is toegestaan om in te 

grijpen, maar moet daarbij ook kiezen welke manier van repair initiëren het meest geschikt is om zo 

efficiënt mogelijk het communicatieprobleem op te kunnen lossen. Hierbij moet de tolk in gedachten 

houden dat er geen onduidelijkheid mag ontstaan bij de gesprekspartners over zijn of haar rol als 

intermediair. Eventuele onduidelijkheden kunnen dan ook zo minimaal mogelijk gehouden worden 

wanneer de repair snel opgelost wordt. Op deze manier bestaat er geen onnodige miscommunicatie.  

Uit de globale analyse bleek dan ook dat er veel verschillende manieren zijn waarop de tolk 

een repair kan initiëren, zoals ook gebleken is uit voorgaand onderzoek (Schegloff et al., 1977). In 

voorgaand onderzoek is vooralsnog opvallend weinig gekeken naar welke manieren van repair een 

tolk het vaakst gebruikt om een communicatieprobleem zo efficiënt mogelijk op te lossen. Dit terwijl 

het soort repair dat gekozen wordt om te gebruiken niet alleen laat zien hoe een tolk omgaat met de 

tegenstrijdigheid van de Gedragscode, maar deze keuze ook nog eens erg  informatief kan zijn over 

zowel de aard van de probleem-uiting (repairable) als de relevante repair-oplossingen die het met zich 

meebrengt (Dingemanse & Enfield, 2015). Daarom zal dit in deze scriptie onderzocht worden aan de 

hand van deelvraag 1: Welke verschillende manieren van een OIR worden gekozen door een tolk in 

een asielgehoor om een communicatieprobleem op te lossen? 

Niet alleen het soort repair dat gebruikt wordt kan iets zeggen over de repair-organisatie. 

Volgens Schegloff (2000) is het namelijk zo dat zowel degene die de repair initieert (in dit geval de 

tolk) als het moment waarop de repair geïnitieerd wordt bepalend is voor hoe de repair organisatie 

gevormd wordt. Volgens Schegloff et al. (1977) zijn deze twee aspecten van een repair (dus de 

initieerder en de locatie) aan elkaar gerelateerd. Uit later onderzoek (Schegloff, 1992; Schegloff 2000) 

bleek dat de eerstvolgende beurt na een probleem-uiting (Next Turn Repair Initiation) niet de enige 

plek is waarop een repair geïnitieerd kan worden, zoals Schegloff et al. in 1977 beaamden.  

De situaties die beschreven worden door Schegloff (2000) waarin een repair op een later 

moment geïnitieerd wordt, zijn echter met name gevonden in data uit alledaagse conversaties, en uit 
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een aantal institutionele conversaties die niet gemedieerd zijn door een tolk. Toch is dit zeer 

interessant omdat de meeste redenen voor een ‘late’ repair initiatie, die gegeven worden door 

Schegloff, niet opgaan voor een tolk. Met name de late repair initiaties waarbij eerst een vraag 

beantwoordt wordt (post-response) gaan niet op voor een tolk. Dit komt omdat een tolk niet gezien 

mag worden als een gesprekspartner, en dus er ook geen directe vragen aan hem of haar gesteld 

kunnen worden. Uit de eerste globale analyse van de, voor dit onderzoek, verzamelde data van 

asielgehoren bleek dat ook een tolk op bepaalde momenten ervoor koos om een repair te initiëren op 

een later moment dan de eerstvolgende beurt. In dit onderzoek zal daarom gekeken worden naar wat 

de reden hiervoor is en zal hiermee wellicht een aanvulling gedaan kunnen worden op het onderzoek 

van Schegloff (2000) doordat er hier gekeken wordt naar institutionele conversaties. Deelvraag 2 luidt 

dan ook: Hoe zijn de repair-initiaties gesitueerd binnen de sequentie-organisatie in een asielgehoor?  

Zoals genoemd is het de taak van de tolk om ervoor te zorgen dat het te allen tijden voor de 

gespreksdeelnemers duidelijk blijft dat de tolk een onafhankelijke partij is. Het initiëren van een repair 

kan echter ervoor zorgen dat hierover verwarring ontstaat. Een oplossing hiervoor is om de repair zo 

snel mogelijk op te lossen, maar dit zal wellicht niet altijd kunnen lukken. Het komt namelijk vaak 

voor dat een tolk meerdere repairs moet initiëren binnen één repair-sequentie om deze op te kunnen 

lossen (Schegloff, 2000). Dit wordt ook door Schegloff (2000) beschreven als een multiple. Wanneer 

een repair-sequentie uit meerdere initiaties bestaat, kan het voorkomen dat het voor de andere 

gespreksdeelnemer (dus niet degene die de repairable uitte) lijkt alsof er een dialoog gaande is tussen 

de tolk en de gespreksdeelnemer. Hierdoor kan het lijken dat de tolk op zulke momenten niet meer een 

onafhankelijke intermediair is, maar samenwerkt met één gespreksdeelnemer, wat meestal niet het 

geval is. Om zulke verwarring te voorkomen, is het cruciaal dat de tolk samenwerkt met beide 

gespreksdeelnemers om wederzijds begrip te bewerkstelligen en te behouden tijdens een repair-

sequentie. Dit belangrijke aspect van de rol van een tolk naar mijn weten nog niet onderzocht. In deze 

scriptie zal daarom geprobeerd worden dit wetenschappelijk gat te dichten, door inzicht te verkrijgen 

in de manier waarop een tolk hiermee omgaat. Deelvraag 3 luidt dan ook: Hoe werkt de tolk met beide 

gespreksdeelnemers samen om wederzijds begrip te behouden tijdens een repair-initiëring? 
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk zal worden besproken hoe de tolk in een asielgehoor gebruikmaakt van een other-

initiated-repair om een communicatieprobleem op te lossen. Dit zal beschreven worden aan de hand 

van de drie deelvragen die zijn besproken in voorgaand hoofdstuk. Er zal dus ten eerste een gekeken 

worden naar welke soorten repair de tolk kiest om te gebruiken om een communicatieprobleem op te 

lossen. Vervolgens zal gekeken worden naar wat het meest voorkomende moment is waarop de tolk 

besluit om een repair te initiëren, en welke afwijkende momenten hierbij zichtbaar zijn. Tenslotte zal 

beschreven worden hoe de tolk er samen met de gespreksdeelnemers voor kan zorgen dat de 

communicatie (en zijn/haar onafhankelijkheid) helder blijft tijdens het initiëren van een repair. 

 Deze verschillende aspecten van repairs zullen worden besproken middels voorbeeld-

fragmenten. De gekozen fragmenten zijn geselecteerd uit een collectie van soortgelijke fragmenten. 

Het wil dus niet zeggen dat deze voorbeelden de enige keren zijn in de data dat dit fenomeen naar 

voren is gekomen. De exacte regels in de voorbeeldfragmenten waarin het (repair) fenomeen zichtbaar 

wordt, zal telkens worden aangegeven met een pijltje: →.  

 Per paragraaf zullen de fragmenten worden geïntroduceerd en geanalyseerd. Namen en andere 

persoonlijke details zijn geanonimiseerd om vertrouwelijkheid te waarborgen. De voorbeelden komen 

uit verschillende gehoren (zoals beschreven in de methode sectie) waardoor de specifieke 

gespreksdeelnemers verschillende personen kunnen zijn, maar hun institutionele rollen hetzelfde 

blijven. Vandaar dat de verschillende sprekers met alleen hun institutionele rol, door middel van een 

afkorting, worden aangeduid: AZ staat voor asielzoeker, IM voor IND Medewerker en TO voor tolk.  

 

4.1 Type repairs 

Zoals beschreven in voorgaand hoofdstuk kan een other-initiated-repair op verschillende 

manieren ingezet worden om een communicatieprobleem op te lossen. De manieren die gebruikt 

worden kunnen afhankelijk zijn van de gesprekssituatie en de deelnemer die de repair initieert. In dit 

onderzoek werd specifiek gekeken naar other-initiated-repairs die geïnitieerd werden door een tolk, 

wanneer een voorgaande uiting van de IND medewerker of de asielzoeker (gedeeltelijk) niet verstaan 

of begrepen werd. In deze paragraaf zal besproken worden welke soorten repairs te onderscheiden 

waren in de data, om te weten te komen welke methodes door tolken in asielgehoren het meest 

verkozen werden om dit soort communicatieproblemen op te lossen. Door hier inzicht in te verkrijgen 

kan er wellicht ook iets gezegd worden over de aard van de repairable en kan aangetoond worden hoe 

een tolk omgaat met de tegenstrijdigheid van de Gedragscode.  

  Over het algemeen waren er twee hoofdcategorieën te onderscheiden. De tolk kon ervoor 

kiezen om de repair specifiek maken, om op deze manier precies te kunnen verwijzen naar de 



20 
 

probleemuiting.  Of de tolk kon ervoor kiezen om een algemenere repair te initiëren, waarbij er geen 

specifieke uiting of gedeelte van een uiting werd aangegeven, maar er vaak gedoeld werd op de gehele 

voorgaande beurt. Dit laatste wordt ook wel een open-class-initator genoemd (Drew, 1997).  

 

4.1.1 Specifiek gerichte repair 

Uit de data bleek dat tolken tijdens een asielgehoor er vaak voor kozen om de repair zo te 

initiëren dat ze specifiek konden aanwijzen wat de probleemuiting was. Een van de meest gebruikte 

manieren om zo’n repair te initiëren was door middel van een (gedeeltelijke) herhaling van de 

probleemuiting. Op deze manier kon precies worden aangegeven welk gedeelte van de uiting van de 

gespreksdeelnemer niet goed verstaan of begrepen was. Zo kon de repair bijvoorbeeld bestaan uit een 

letterlijke herhaling van de probleemuiting (Fragment 1), een gedeeltelijk aangepaste herhaling van de 

probleemuiting (Fragment 2) of een herhaling met toevoeging van een vraagwoord (Fragment 3). 

Fragment 1 komt uit een nader gehoor waarin de motieven van vertrek van de asielzoeker worden 

besproken. In het specifiek stelt de IND medewerker in dit fragment een vraag over de broer van de 

asielzoeker, aangezien uit het relaas van de asielzoeker was gebleken dat hij de broer in Johannesburg 

had ontmoet. 

 

Fragment 1. Letterlijke herhaling 1 

 

 

Bovenstaand fragment is een duidelijk voorbeeld van een korte letterlijke herhaling om een 

repair te initiëren. Het fragment start met de vraag van de IND medewerker of de asielzoeker meer kan 
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vertellen over de reisroute van diens broer. Vervolgens initieert de tolk in regel 4 de vertaal-sequentie 

en worden de uitingen van de IND medewerker vertaald. In regel 14 is te zien dat de asielzoeker al aan 

het antwoord wil beginnen voordat de tolk klaar is met vertalen. Er ontstaat zo in de laatste uiting van 

de tolk meerdere malen een overlap doordat de asielzoeker begint met een antwoord. Dit kan komen 

doordat de tolk haar uiting in regel 11 eindigt met een dalende intonatie waarna vervolgens een korte 

pauze valt. Het lijkt erop dat de asielzoeker deze pauze en voorgaande statement interpreteert als einde 

van haar beurt. Met name het woordje “presumably”, wat “vermoedelijk” betekent, kan 

geïnterpreteerd worden als een aanname die door de IND medewerker wordt gemaakt. Door deze 

aanname met een dalende intonatie te geven, kan de asielzoeker het idee krijgen dat het zijn opdracht 

is om deze aanname te bevestigen of ontkrachten. Deze bevestiging is ook te zien aan het woordje 

“yeah” in regel 18.    

 In regel 15 krijgt de asielzoeker de ruimte om een volledige uiting te doen. Deze uiting blijkt 

een probleemuiting te zijn, want na een korte stilte neemt de tolk de beurt en initieert ze een repair. Dit 

doet ze door het laatste gedeelte van de voorgaande uiting van de asielzoeker letterlijk te herhalen. De 

herhaling wordt dan ook niet vragend geuit, maar juist met een sterk dalende intonatie, als een 

statement. Dit kan aantonen dat de tolk geen problemen heeft met het verstaan van de uiting, 

aangezien deze correct herhaald wordt, maar duidt op een eventueel probleem van begrip. Dit kan 

bijvoorbeeld komen doordat het antwoord van de asielzoeker niet verwacht werd, aangezien de IND 

medewerker in eerste instantie een vraag stelde over de herkomst van de broer en niet de vertrektijd. 

Het kan dus zijn dat de asielzoeker de uiting van de tolk “your brother travelled in a different way” 

anders opgevat heeft dan de intentie was, aangezien de vraag was om hier iets meer over te vertellen. 

Het kan ook zijn dat de tolk de uiting herhaalt om er zeker van te zijn dat deze juist verstaan is, 

voordat ze de vertaalslag maakt. Als reactie op de repair herhaalt de asielzoeker in regel 18 letterlijk 

zijn vorige uiting “yeah he had left days before”, ter bevestiging van wat hij zojuist heeft gezegd. Aan 

de reactie hierop van de tolk is vervolgens te zien dat het inderdaad ging om een dubbel-check, 

aangezien ze niet verder inhoudelijk doorvraagt over wat bedoeld wordt met ‘days before’, maar de 

bevestigende herhaling van de asielzoeker accepteert door meteen over te stappen op het geven van 

een vertaling. Fragment 1 laat hiermee zien dat wanneer de tolk problemen heeft met een specifieke 

uiting, een repair geïnitieerd kan worden door deze uiting letterlijk te herhalen. Hiermee wordt de 

spreker van de probleemuiting geprompt om zijn of haar (vaak laatste) uiting te herhalen. Dat de tolk 

in eerste instantie al de uiting goed kan herhalen, laat zien dat er in principe geen probleem is met het 

verstaan van de uiting. De reactie van de tolk in regel 19 laat dan ook zien dat de tolk een extra 

controle uitvoerde vóór dat ze een vertaling gaf, om er zeker van te zijn dat de uiting juist begrepen is, 

zodat de juiste vertaling gegeven kan worden.   

Het kan ook voorkomen dat de tolk de probleemuiting niet genoeg verstaan heeft om deze te 

herhalen. Door toch te kunnen verwijzen naar welk gedeelte van de voorgaande beurt de 

probleemuiting was, koos de tolk ervoor om de uiting vóór de probleemuiting te herhalen. Op deze 
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manier kan worden aangetoond tot hoe ver de voorgaande beurt begrepen is, en welk gedeelte nog 

onduidelijk was. Dit laatste is terug te zien in Fragment 2. De IND medewerker heeft voorafgaand aan 

dit gesprek iets gevraagd over het moment waarop de asielzoeker uit de kast kwam richting zijn ouders 

en vraagt de asielzoeker om hier meer over te vertellen.  

 

Fragment 2. Aangepaste herhaling. 

 

 

In bovenstaand fragment is te zien dat de tolk het laatste gedeelte van de voorgaande beurt van 

de asielzoeker, “honest with my family”, niet verstaan heeft. In plaats van de probleemuiting te 

herhalen, herhaalt de tolk juist de voorlaatste uiting (regel 1). Deze past ze gedeeltelijk aan door in 

plaats van de ik-vorm, de jij-vorm te gebruiken. Zo kan ze de uiting vragend maken, zoals te zien is 

aan de sterk stijgende intonatie aan het eind van de tolk’s uiting, en maakt ze er een fill in the blanks 

vraag van. Dit wil zeggen dat ze de asielzoeker de mogelijkheid geeft om haar herhaling verder aan te 

vullen. In regel 7 is vervolgens te zien dat de asielzoeker de repair-initiatie als zodanig heeft begrepen, 

want hij geeft een aanvulling door een gedeelte van zijn laatste uiting te herhalen. Wat opvalt hier, is 

dat de asielzoeker niet zijn volledige uiting (uit regel 3) herhaalt, maar alleen het woordje “honest”. 

Dit in tegenstelling tot Fragment 1 waarbij de asielzoeker de volledige uiting herhaalde. In regel 8 

geeft de tolk vervolgens feedback op de repair-oplossing met het woordje “oh”. Deze reactie lijkt erop 

te duiden dat de tolk nog niet helemaal tevreden is met het antwoord. In regel 9 is dan ook te zien dat 

de asielzoeker dit op een soortgelijke manier opvat, aangezien hij vervolgens een herhaling doet van 

de volledige uiting uit regel 3 en er daarbij nog het versterkende woord “completely” aan toevoegt. 

Aan het eind van het fragment is te zien dat de tolk de uiting goed genoeg verstaan en begrepen heeft 

om de vertaalslag te kunnen maken, wat aantoont dat het communicatieprobleem is opgelost.  

 Fragment 2 laat dus zien dat wanneer de repair een specifieke vraag is, waarmee naar een 

gedeelte van de voorgaande uiting wordt verwezen, de repair-initiatie ook zo wordt opgevat dat maar 

een klein gedeelte opnieuw herhaald hoeft te worden. Echter bleek uit de reactie van de tolk in dit 

fragment, dat een gedeeltelijke herhaling van de voorgaande uiting niet altijd gewenst is.  
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Dat het echter ook wel gewenst kan zijn om de repair-oplossing zo kort en bondig mogelijk te 

maken, blijkt uit Fragment 3. In Fragment 3 heeft de IND medewerker een vraag gesteld over een vals 

paspoort van de asielzoeker. In dit fragment wordt de asielzoeker gevraagd om toe te lichten waarvoor 

hij dit paspoort gebruikt heeft.  

 

Fragment 3. Aangepaste herhaling met vraagwoord. 

 

In bovenstaand fragment is te zien dat de tolk de asielzoeker eerst laat uitpraten. Vervolgens 

initieert ze in regel 16 een kleine repair door de laatste woorden van het antwoord te herhalen uit regel 

15. Hierop krijgt ze een bevestiging “yeah” van de asielzoeker. Vervolgens blijkt dat de tolk nog een 

probleem ondervindt uit de voorgaande beurten, doordat de tolk opnieuw een repair initieert. Met de 

repair in regel 18 verwijst ze terug naar een eerdere uiting in regel 9 over waar de asielzoeker heen 

wilde reizen. Doordat er meerdere uitingen zitten na de probleemuiting, is het dan ook van belang dat 

de tolk zo specifiek mogelijk verwijst om te kunnen aantonen wat de probleemuiting was. Dit doet ze 

door, zoals in Fragment 2, de probleem uiting te herhalen en hierbij de uiting aan te passen naar de jij-

vorm. Dit is echter nog niet voldoende om te kunnen aantonen wat het communicatieprobleem is. De 

zin “you wanted to?” zou dan ook waarschijnlijk niet meteen op de juiste manier begrepen worden 

door de asielzoeker. Vandaar dat de tolk in haar repair-initiatie nog een extra vraagwoord toevoegt, 

“where”, om specifiek aan te kunnen geven dat de naam van het land niet verstaan is. Dit toont aan dat 

hoe langer de tolk wacht met het initiëren van een repair, hoe specifieker de repair moet zijn om te 
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kunnen aangeven waar (en door welke uiting) het communicatieprobleem precies ontstaan is. Ook is te 

zien dat de repair niet meteen opgelost kan worden, maar dat de tolk nog tot twee keer toe een repair 

initieert (in regel 22 en 24), waarmee gecontroleerd wordt of de tolk het goed verstaan heeft. Dit wordt 

ook wel een multiple genoemd (Schegloff, 2000). Wat opvallend is, is dat bij de laatste repair-initiatie, 

in regel 24, de tolk niet wacht op een bevestiging maar deze zelf al bevestigt in regel 25. Hiermee laat 

de tolk zien dat ze het begrepen heeft en hiermee de repair-sequentie afsluit om zo de vertaalslag te 

kunnen maken.   

Uit de voorbeelden in deze paragraaf blijkt dat wanneer de tolk een specifiek gedeelte van de 

voorgaande uiting niet begrepen of verstaan heeft, een herhaling van hetgeen wel verstaan is een 

goede manier is om een repair te initiëren. Zo kan specifiek worden aangewezen welk gedeelte de 

repairable is en dus opgelost moet worden. Ook is te zien dat hoe later de repair geïnitieerd wordt, hoe 

specifieker de repair moet kunnen aanwijzen wat het probleem was. Het kan daarentegen ook 

voorkomen dat de tolk de volledige voorgaande uiting niet begrepen of verstaan heeft. Hier zal in de 

volgende paragraaf verder op worden ingegaan.  

 

4.1.2 Algemene repair 

In tegenstelling tot de vorige paragraaf, kan het ook voorkomen dat een tolk de volledige 

voorgaande uiting(en) niet verstaan of begrepen heeft. Hierbij hoeft dan niet met de repair naar een 

specifiek gedeelte verwezen te worden, en kan de tolk een algemene repair initiëren om het 

communicatieprobleem op te lossen. Er zijn verschillende manieren om een algemene repair te 

initiëren, die in deze paragraaf besproken worden. Uit de data bleek dat de verschillende manieren om 

een algemene repair te initiëren, in te delen zijn in drie hoofdcategorieën die in deze paragraaf 

besproken zullen worden: een korte uiting, zoals “hm” (Fragment 4), een of een paar woorden zoals 

“excuse me” (Fragment 5) of een volledige zin zoals “what did you say” (Fragment 6). Alle uitingen 

werden vragend gesteld, wat te zien was aan een sterk stijgende intonatie. De voorbeelden die in de 

fragmenten worden aangetoond zijn een klein gedeelte van het brede scala aan manieren waarop een 

algemene repair geïnitieerd kan worden.  

Fragment 4 komt uit een tweede gehoor. In dit fragment vraagt de IND medewerker over de 

eerste keer dat de asielzoeker gevoelens had voor iemand van hetzelfde geslacht. In het specifiek wil 

de IND medewerker weten wanneer deze eerste keer plaats heeft gevonden.   
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Fragment 4. Korte vragende uiting. 

 

 

 In bovenstaand fragment is te zien dat de asielzoeker eerst even moet nadenken over zijn 

antwoord (3,7 seconden lang) en vervolgens zijn antwoord met een versnelling uitspreekt: “from ever 

since”. In regel 7 blijkt dat de tolk de volledige uiting niet verstaan heeft, want ze initieert meteen een 

algemene repair. Dit wordt gedaan door kort en bondig, op een vragende manier, “hm” te uiten. Na 

een korte pauze is te zien dat de asielzoeker de repair-initiatie begrepen heeft, want in regel 9 herhaalt 

hij zijn uiting en vult hij deze nog aan met het woordje “childhood”. Wat opvalt, is dat tijdens de 

repair-oplossing van de asielzoeker, de tolk alsnog een specifiekere repair initieert door de twee 

woorden “ever since” te herhalen die eerst niet begrepen waren. Dit doet ze met een overlap op het 

moment dat de asielzoeker deze woorden opnieuw wil herhalen. Vervolgens bevestigt de asielzoeker, 

in regel 11, dat “ever since” inderdaad de juiste woorden waren en wil hij verder gaan met zijn 

antwoord. De tolk onderbreekt hem echter in regel 13, om een vertaling te geven en hiermee aan te 

tonen dat het communicatieprobleem is opgelost. De vertaling wordt later nog in regel 15 aangevuld 

met een vertaling van de toevoeging “kindertijd” die de asielzoeker deed in zijn repair-oplossing.  

Doordat de repair vlak na de probleemuiting wordt geïnitieerd kan deze zo kort en bondig 

mogelijk geformuleerd worden, en blijft het alsnog duidelijk voor de andere gespreksdeelnemer waar 

de repair over gaat. Dit maakt dat deze soort repair in dit geval erg efficiënt werkt. Uit Fragment 4 

bleek echter wel dat de tolk zelf niet het gevoel had dat haar repair-initiatie duidelijk genoeg was, 

aangezien ze tijdens de repair-oplossing nog een nieuwe specifiekere repair initieerde. De asielzoeker 

had de repair-initiatie wel meteen begrepen, aangezien hij vlak na de initiatie de repair probeerde op te 

lossen.  

De tolk had er ook voor kunnen kiezen om de korte algemene repair anders te formuleren, 

door met een aantal woorden iets explicieter te uiten dat de voorgaande uiting niet verstaan of 

begrepen is. Dit is te zien in Fragment 5 waarbij de tolk na een korte pauze een algemene repair met 

meerdere woorden initieert. In dit fragment wordt de asielzoeker gevraagd om een gebouw te 
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beschrijven. De asielzoeker vertelt voorafgaand aan het fragment dat het een gebouw is waar winkels 

gevestigd zijn en krijgt vervolgens de vraag om toe te lichten wat hij bedoelt met het woordje 

‘seminars’.  

 

Fragment 5. Ingekorte vraagzin. 

 

 

De uitleg van de asielzoeker in regel 1 over wat een seminar is, wordt niet verstaan door de 

tolk. Dit is te zien aan de repair die hij initieert in regel 4. Door op een vragende manier de woorden 

“excuse me” te zeggen, prompt de tolk de asielzoeker om de volledige voorgaande uiting te herhalen. 

Dit wordt ook zo opgevat door de asielzoeker, die vervolgens zijn eerste uiting (in dit fragment) 

letterlijk woord voor woord herhaalt. De tolk geeft hier feedback op met het woordje “ah”, en toont 

hiermee aan dat het nu helder is. Dit is ook te zien aan de vertaling die gegeven wordt door de tolk in 

regel 10. Wat opvalt is dat de tolk in regel 9 eerst nog zijn excuses aanbiedt aan de IND medewerker. 

Dit komt waarschijnlijk doordat de tolk voorafgaand aan dit fragment al het woord “seminars” had 

vertaald naar “tentoonstellingen”. De tolk heeft dus hier na het vertalen van de repairable pas een 

repair geïnitieerd om waarschijnlijk te kunnen controleren of de gegeven vertaling goed was. Twee 

soortgelijke situaties zullen uitgebreider besproken worden in paragraaf 4.2. Ook is te zien dat de tolk 

in regel 12 nog een verklaring geeft van waarom zijn eerste vertaling herzien werd. Hiermee zorgt de 

tolk ervoor dat de IND medewerker ook kennis krijgt van de repair-sequentie die zojuist geïnitieerd 

werd. Dit laat zien hoe de tolk ervoor kan zorgen dat wederzijds begrip tijdens en na het initiëren van 

een repair wordt behouden. Dit zal nader worden besproken in paragraaf 4.3.  

Het communicatieprobleem kon in voorgaand fragment, dankzij de korte maar algemene 

repair, zo bondig mogelijk worden opgelost. Dit is echter niet altijd het geval. In Fragment 6 is 

namelijk te zien dat ondanks het initiëren van een algemene vraag, het toch nog even kan duren 

voordat de repair is opgelost. Fragment 6 vindt plaats vlak nadat de IND medewerker heeft gevraagd 

aan de asielzoeker om zijn motieven van vertrek te vertellen. Het fragment begint dan ook met de start 

van zijn relaas. Het relaas wordt echter meteen onderbroken door de repair-initiatie van de tolk. 
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Fragment 6. Grammaticaal complete vraagzin. 

 

 

 In bovenstaand fragment is te zien dat de tolk een algemene repair initieert, waarmee 

aangetoond kan worden dat de volledige uiting in regel 1 en 2 niet verstaan is. Dit doet de tolk door 

letterlijk te vragen “what did you say?” De tolk voegt hieraan ook nog een excuus toe, wat kan komen 

doordat ze meteen al aan het begin van het relaas de asielzoeker onderbreekt. De asielzoeker heeft 

echter de repair-initiatie niet als zodanig begrepen, aangezien hij niet zijn volledige uiting herhaalt, 

maar hij enkel drie woorden van zijn eerste uiting herhaalt: “the real horrors”. Hiermee laat hij zien dat 

volgens hem alleen deze drie woorden een communicatieprobleem veroorzaakten. Dit in tegenstelling 

tot de twee voorgaande voorbeelden, waarbij de asielzoekers na initiatie van een algemene repair, hun 

volledige voorgaande uiting(en) herhaalde. Dit kan te maken hebben met het feit dat de 

probleemuiting, waarop gedoeld wordt door de tolk, een stuk langer is dan in voorgaande voorbeelden. 

Door de lengte van de uiting kan het zijn dat de asielzoeker wil proberen te vermijden dat hij de 

volledige uiting opnieuw moet herhalen. Door een gedeelte te herhalen, checkt hij als het ware of dit 

het gedeelte is dat de tolk niet verstaan heeft. Uit de reactie van de tolk, in regel 8, blijkt dat de 

asielzoeker’s gedeeltelijke herhaling niet voldoende is. De tolk uit het woordje “yeah” met een 

stijgende intonatie, om zo de asielzoeker de mogelijkheid te geven om ook de rest van zijn voorgaande 

uiting te herhalen. Dit wordt uiteindelijk ook als zodanig begrepen door de asielzoeker, aangezien hij 

in regel 11 de volledige eerste uiting herhaalt.  

Hieruit blijkt dat wanneer de probleem-uiting aanzienlijk lang is, een algemene initiatie van 

repair niet altijd de meest efficiënte optie is, doordat de asielzoeker er voor kiest om niet de volledige 

uiting te herhalen, maar juist een gedeelte. Hierdoor wordt de tolk verplicht om alsnog een extra repair 

te initiëren om ervoor te zorgen dat ook de rest herhaald wordt. Het laatste fragment laat zien dat een 

algemene repair niet de meest efficiënte keuze is, wanneer de probleem-uiting redelijk lang is. Dit 

terwijl een algemene repair wel efficiënt kan werken bij korte probleem-uitingen, zoals te zien was in 

Fragment 4 en 5. 
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Bovenstaande voorbeelden geven weer welke soorten repairs door tolken gekozen worden om 

te initiëren in bepaalde situaties. Hierbij wordt ook aangetoond welke situaties ervoor zorgen dat de 

keuze voor of wel een specifieke ofwel een algemene repair minder efficiënt kan blijken. Het is 

namelijk van belang dat de tolk rekening houdt met het feit dat hij of zij niet gezien mag worden als 

een gesprekspartner. Door te kiezen voor de meest efficiënte repair, kan de tolk ervoor zorgen dat de 

repair zo snel mogelijk opgelost wordt en dus wederzijds begrip behouden blijft.  

 

4.2 Locatie in vertaal-sequentie 

In de voorgaande voorbeelden was te zien dat repairs niet alleen vlak na de ‘probleem’-uiting 

geïnitieerd worden door een tolk, maar ook nog op latere momenten met een verwijzing kunnen 

worden ingezet, bijvoorbeeld wanneer de tolk de asielzoeker eerst volledig laat uitpraten. Hiermee kan 

worden aangetoond dat ook bij asielgehoren die gemedieerd worden door een tolk, de repair initiatie 

op latere momenten kan voorkomen dan alleen de next-turn die beschreven wordt door Schegloff et al. 

(1977).  

In deze paragraaf zal eerst worden gekeken naar de meest voorkomende momenten waarop 

een tolk besluit om een repair te initiëren, wat in dit geval meteen na de probleemuiting is. Vervolgens 

zullen ook de momenten beschreven worden waarop de tolk besluit om een repair op een later moment 

te initiëren dan vlak na de probleemuiting. Wat hierbij opvalt is dat in deze gevallen de tolk vaak al 

begonnen is aan de vertaal-sequentie. Er konden dan ook twee andere momenten van repair-initiatie 

worden beschreven: tijdens het geven van de vertaling van de beurt waarin de probleem-uiting 

voorkwam en na het geven van de vertaling van de probleem-uiting. Zowel de next-turn repair als de 

latere repairs zullen in deze paragraaf beschreven worden. Zo kan dan ook een eventuele aanvulling 

gegeven worden op het onderzoek van Schegloff (2000) waarin late initiaties van repair in alledaagse 

conversaties beschreven worden. Dit kan gedaan worden door te kijken naar welke situaties ervoor 

zorgen dat de tolk ervoor kiest om op een later moment een repair te initiëren.   

 

4.2.1 Voorafgaand aan de vertaling 

Het meest voorkomende moment waarop de tolk ervoor kies om een repair te initiëren was 

vlak na de probleem-uiting en vóór het geven van een vertaling door de tolk. Aangezien een tolk 

consecutief vertaalt, zijn er vaak maar een maximum aantal uitingen die de asielzoeker (of IND 

medewerker) kan doen voordat de vertaling gegeven wordt. Hierbij kan het voorkomen dat de tolk  het 

verhaal van de asielzoeker moet onderbreken om te kunnen vertalen. In Fragment 7 is te zien dat de 

tolk de asielzoeker onderbreekt om een repair te initiëren, maar deze onderbreking vervolgens ook 

gebruikt om meteen een vertaling te geven.  
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Fragment 7 komt uit een eerste gehoor waarin de IND medewerker algemene vragen stelt over 

de documenten van de asielzoeker. Deze vraag die in dit fragment gesteld wordt gaat specifiek over de 

asielzoeker’s identiteitskaart en hoe hij deze heeft aangevraagd in zijn eigen land.   

 

Fragment 7. Beurtoverlap bij het initiëren van repair vóór het geven van een vertaling. 

 

 

In het fragment is te zien hoe de tolk een repair initieert in regel 9 voordat hij de vertaling 

geeft in regel 14. De tolk doet dit door de asielzoeker te onderbreken met een aangepaste herhaling, 

zoals die in Fragment 2. Dit is te zien aan de overlap die tussen regel 9 en 10 plaatsvindt. Ook is te 

zien dat de asielzoeker stopt met spreken nadat de tolk begint. Met de repair kan de tolk specifiek 

verwijzen naar de uiting “when i was fifteen”, waarvan hij niet zeker was of deze goed was verstaan. 

Dat het een communicatieprobleem met betrekking tot verstaan is, kan opgemaakt worden uit het feit 

dat de repair vragend wordt geuit, en niet als een statement zoals in Fragment 1. Het is dus als het 

ware een dubbelcheck om te controleren of de leeftijd goed verstaan was. Dit kan ook met name zo 

zijn doordat het voorkomt dat fifteen met een bepaalde uitspraak veel kan lijken op thirteen, zie 

voorbeeld in Bijlage 2. Vervolgens is te zien dat de asielzoeker dit bevestigt, door “yeah” te zeggen, 

waarop de tolk ook een bevestiging geeft: “ja” en de vertaling geeft.  

 Fragment 7 laat dus zien hoe de tolk zo snel mogelijk na de probleemuiting een repair initieert 

om vervolgens de vertaling te kunnen geven. Dat hierbij de asielzoeker in zijn beurt wordt 

onderbroken hoeft niet altijd zo te zijn. Dit is te zien in Fragment 8, waarin de tolk de asielzoeker eerst 

laat uitspreken om vervolgens, op een Transition Relevance Place (TRP), een repair te initiëren. Het 

fragment gaat over de reisroute van de asielzoeker. De asielzoeker heeft hiervoor over een gedeelte 

van zijn reis verteld, en wordt nu gevraagd om verder te vertellen.   
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Fragment 8. Initiatie van repair op TRP vóór het geven van een vertaling. 

 

 

 In het fragment is te zien hoe de tolk door middel van een korte herhaling van het woordje ‘to’ 

uit de uiting van de asielzoeker, met een sterk stijgende intonatie op een vragende manier een repair 

initieert. De asielzoeker reageert hier vervolgens op door een groter gedeelte van zijn uiting te 

herhalen dan alleen de plaatsnaam, zoals te zien is in regel 5. Uit regel 6 blijkt dat de tolk nog steeds 

niet zeker is of de uiting goed begrepen is, dus herhaalt ze nog een keer de plaatsnaam met een 

dalende intonatie, als statement. Nadat de asielzoeker een bevestiging heeft gegeven (“ja” in regel 7), 

neemt de tolk weer de beurt en richt zich tot de IND medewerker met de Nederlandse vertaling.  

Uit dit fragment, en Fragment 7, blijkt dat de tolk in de meeste gevallen eerst een 

communicatieprobleem met betrekking tot het verstaan of begrijpen van een uiting opgelost wil 

hebben alvorens een vertaling te maken. Ondanks dat de situaties die genoemd zijn in deze twee 

voorbeelden het vaakst voorkwamen in de data, waren er ook afwijkingen. Dit waren situaties waarin 

een tolk ervoor koos om een repair te initiëren op een later moment dan in de eerstvolgende beurt. 

Deze situaties zullen in de volgende twee paragrafen besproken worden. 

 

4.2.2 Halverwege de vertaling 

Een ander moment waarop een tolk ervoor kan kiezen om een repair te initiëren is tijdens het 

geven van de vertaling van de voorgaande beurt. Dit kwam meestal voor in situaties wanneer de tolk 

als extra check wilde controleren of de uiting goed verstaan of begrepen was (Fragment 9) voordat de 

definitieve vertaling gegeven werd. Ook kon het voorkomen dat er te veel uitingen gedaan werden 

vóór de vertaling, waardoor de tolk zich niet meer kon herinneren wat precies in de voorgaande uiting 

gezegd was (Fragment 10).  

Fragment 9 is een voorbeeld van een repair die door de tolk wordt geïnitieerd tijdens het geven 

van de vertaling. Het fragment komt uit een eerste gehoor waarin de IND medewerker de tolk vraagt 

om met de asielzoeker een antecedentenverklaring door te nemen. De tolk heeft de asielzoeker zojuist 
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de vraag gesteld of hij ooit veroordeeld is geworden en Fragment 9 begint bij het antwoord hierop van 

de asielzoeker.  

 

Fragment 9. Extra controle halverwege vertaling. 

 

 

In het fragment is te zien dat de tolk meteen na het antwoord van de asielzoeker begint met 

een vertaling hiervan. Deze vertaling onderbreekt hij echter met het woordje “eh”, wat aantoont dat hij 

nogmaals moet nadenken over zijn uiting. Vervolgens stapt de tolk weer over op het Engels en 

initieert hij een repair. De repair is opgebouwd uit een herhaling van de uiting van de asielzoeker, met 

een toevoeging van het woordje “he” met een vragende intonatie. Hiermee laat de tolk merken dat hij 

er zeker van wil zijn dat hij het goed verstaan heeft, voordat hij de definitieve vertaling hiervan geeft. 

Want zodra de asielzoeker de bevestiging geeft dat de uiting dus daadwerkelijk goed is verstaan, 

maakt de tolk de vertaling af, in regel 7 en 8.  

 Uit het voorbeeld uit Fragment 9 blijkt dus dat de tolk ook nog na het initiëren van de vertaal-

expansie, dus tijdens het geven van zijn vertaling, een repair kan initiëren. In Fragment 9 gebeurt dit 

omdat de tolk wil controleren of de uiting goed verstaan is. Het kan ook voorkomen dat de tolk tijdens 

zijn vertaal sequentie een repair initieert doordat hij een gedeelte van de te vertalen beurt vergeten is. 

 Dit laatste is te zien in Fragment 10. Dit fragment komt uit een nader gehoor op het moment 

dat de IND medewerker vragen stelt over het relaas van de asielzoeker. In het specifiek gaat de vraag 

die gesteld wordt door de IND medewerker, en dus vertaald moet worden door de tolk, over een spel 

waarover de asielzoeker heeft verteld voor de pauze.  
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Fragment 10. Repair initiatie halverwege vertaling door het vergeten van voorgaande uiting. 

 

 

In bovenstaand Fragment is te zien dat de tolk in eerste instantie letterlijk de uitingen van de 

IND medewerker vertaalt. De tolk begint met de inleiding van de vraag en bedenkt zich halverwege 

haar vertaling dat zij de uiteindelijke vraag niet meer weet. Ook in dit voorbeeld is te zien aan het 

woordje “ehm” (in regel 14) dat de tolk nadenkt over wat ze wil zeggen. Vervolgens stapt ze weer 

over op het Nederlands en initieert de tolk de repair. Dit wordt gedaan door een specifieke vraag te 

stellen, zoals ook in Fragment 6 te zien was, over de probleemuiting “sorry wat was de vraag nog ’n 

keer”? Hiermee verwijst ze in principe naar de volledige voorgaande beurt van de IND medewerker, 

aangezien er niet van uit mag worden gegaan dat de IND medewerker heeft verstaan tot hoe ver de 

vraag vertaald is geworden. Door vervolgens ook de woorden “dat hij” te uiten (in regel 16), maakt ze 

haar vraag alsnog specifiek, door een soort ‘fill in the blanks’ vraag eraan toe te voegen, zoals dit ook 

gedaan wordt in Fragment 2. De IND medewerker vult haar vervolgens aan, zodat de tolk ook de rest 

van de vertaling kan geven. Wat opvalt is dat de IND medewerker na de bevestiging van de tolk in 

regel 19 en 20, nogmaals dezelfde repair-oplossing geeft, door de voorgaande uitingen te herhalen en 

verder aan te vullen. Dit kan komen doordat de IND medewerker veel ervaring heeft met dit soort 
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situaties, en inziet dat het van belang is om de vraag zo concreet mogelijk te stellen, zodat deze ook 

goed vertaald kan worden.   

In bovenstaand fragment is dus te zien hoe de tolk ermee omgaat wanneer ze tijdens de 

vertaling erachter komt dat een gedeelte van de te vertalen uiting nog niet (of niet meer) helemaal 

helder was. Hierbij wordt zichtbaar dat wanneer er wat meer tijd zit tussen de repairable en de repair-

initiatie, het initiëren van een algemene repair niet de efficiëntste manier is.  De IND medewerker 

werd namelijk zo gevraagd om de hele voorgaande beurt te herhalen. Vandaar dat ook te zien is dat de 

tolk vervolgens alsnog een specifieke repair initieert, om zo duidelijk te maken welk gedeelte de 

probleemuiting was.  

Beide fragmenten laten zien dat het tijdens de vertaling dus nog mogelijk is om een repair te 

initiëren. Uit deze voorbeelden, en de rest van de data, blijkt dan ook dat de voorkeur op dit soort 

momenten meestal uitgaat naar een specifiek gerichte repair. Hiermee kan namelijk de repair zo 

efficiënt mogelijk worden opgelost, omdat er specifieker aangetoond kan worden welke uiting bedoeld 

werd en de gespreksdeelnemers zo gerichter het communicatieprobleem kunnen oplossen.  

 

4.2.3 Na de gegeven vertaling 

Ook na het geven van de volledige vertaling kwam het voor dat een tolk een repair initieerde. 

Deze momenten waren met name opvallend omdat hierbij vaak ook al de gehele vraag-antwoord 

sequentie compleet leek te zijn. De situaties waarin de tolk ervoor koos om na de vertaling nog een 

repair in te zetten, toonden meestal aan dat de tolk wilde controleren of de gegeven vertaling wel 

volledig en/of juist was. Dit kan typerend zijn voor de functie van een tolk in een asielgehoor omdat 

de tolk samenwerkt met zowel de IND medewerker om de vraag zo correct en allesomvattend 

mogelijk te stellen, als de asielzoeker om diens antwoord zo volledig en juist mogelijk te kunnen 

formuleren. De twee voorbeeldfragmenten in deze paragraaf geven weer hoe een tolk een repair 

initieert in de vorm van een extra controle, na de gegeven vertaling. In Fragment 11 doet de tolk dit 

door een letterlijke herhaling te geven van de uiting van de asielzoeker, en in Fragment 12 doet de tolk 

dit door de originele vraag nogmaals te herhalen.  

 Fragment 11 gaat over de ouders van de asielzoeker. Voorafgaand aan het fragment is 

informatie over de herkomst etc. van de vader van de asielzoeker in detail besproken, en nu worden 

dezelfde vragen gesteld over de moeder. In het fragment zelf wordt gevraagd wanneer de asielzoeker 

zijn moeder voor het laatst heeft gezien.  
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Fragment 11. Repair-initiatie na de vertaling door een probleem met verstaan. 

 

 

 In Fragment 11 is te zien hoe een communicatieprobleem ontstaat door de uiting: “maybe 

when i was sixteen”. De tolk vertaalt deze uiting namelijk meteen in regel 5 met een licht dalende 

intonatie, en laat hierbij het werkwoord ‘was’ weg. Hij verbetert zichzelf vervolgens in regel 7 door 

middel van een self-initiated self-repair, aangezien hij de uiting herhaalt en hierbij een werkwoord 

toevoegt, om er een complete zin van te maken.  Dit doet hij met een sterk stijgende intonatie, zoals de 

asielzoeker de originele uiting ook uitte. Vervolgens valt er een stilte. De tolk doorbreekt deze stilte 

om dan alsnog een repair te initiëren naar de asielzoeker toe, door middel van een letterlijke herhaling. 

Hiermee laat de tolk zien dat hij de uiting wel verstaan heeft, maar voert hij als het ware een extra 

controle uit om er zeker van te zijn dat het goed verstaan is. De asielzoeker bevestigt dit, waarop 

vervolgens de tolk nog een keer, maar dan met iets minder volume, de uiting vertaalt. Tenslotte geeft 

de IND medewerker nog een bevestiging om aan te tonen dat ook zij het begrepen heeft en de 

conversatie dus voortgezet kan worden.  

  Voorgaand voorbeeld laat zien hoe de tolk een repair initieert wanneer deze er niet zeker van 

is dat een uiting goed verstaan is. Dit in tegenstelling tot Fragment 12, waar een situatie aan bod komt 

waarin de tolk na de vertaling een repair initieert doordat hij niet zeker is of hij de uiting van de 

asielzoeker juist begrepen heeft.. In dit fragment wordt aan de asielzoeker gevraagd of hij in het 

eerdere gehoor de waarheid heeft gesproken en of hij er nog iets aan heeft toe te voegen. Doordat deze 

vraag uit twee losse vragen bestaat, ontstaat er onduidelijkheid over wat de asielzoeker precies met 

zijn antwoord bedoelt.  
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Fragment 12. Repair-initiatie na vertaling door een probleem met begrijpen. 

 

 

In regel 10 is te zien hoe de asielzoeker met alleen het woord “no” antwoord geeft op de twee 

vragen die gesteld worden. Dit doet hij na een pauze van 1,3 seconde, wat al kan aantonen dat de 

asielzoeker moeite heeft een antwoord te vormen op de vraag. De tolk vertaalt dit vervolgens naar 

“nee” en de IND medewerker bevestigt dit, door de uiting te herhalen. Na een korte pauze begint de 

IND medewerker met de zin “dus eh”, een concluderende uiting. Hiermee toont de IND medewerker 

al aan dat het niet duidelijk is op welke vraag het woordje “nee” precies een antwoord op is: “Spreekt 

u de waarheid?” of “Heeft u daaraan niets toe te voegen?” Vervolgens is het opvallend dat de tolk 

eigenlijk al antwoord hierop geeft, in de vorm van een aanname, zonder dit eerst te vragen aan de 

asielzoeker. Hij zegt dan ook “ja ik neem aan”, waarmee hij dus aangeeft een eigen mening te geven, 

in plaats van een letterlijke vertaling. Vervolgens initieert de tolk alsnog een specifieke  repair in regel 

23 t/m 26. Dit doet hij door de originele vraag te herhalen, en deze aan te passen naar een statement. 
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Zo voegt hij ook nog het woordje “right” met een stijgende intonatie eraan toe. Hiermee geeft de tolk 

aan dat dit de manier is waarop hij het voorgaande antwoord van de asielzoeker heeft opgevat, en 

controleert hij of dit ook daadwerkelijk klopt. Hierop krijgt hij uiteindelijk alsnog niet het volledige 

antwoord, aangezien de asielzoeker in regel 33 alleen antwoord geeft op de eerste vraag. Maar nog 

voor dat de tolk een nieuwe vertaling kan geven, geeft de IND medewerker al aan dat het duidelijk is 

en kan worden doorgegaan met het volgende onderwerp.  

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat een repair op verschillende momenten geïnitieerd 

kan worden. De locaties van de repair kunnen een indicatie geven van de reden waarmee de repair 

geïnitieerd wordt. De beschreven situaties waarin de tolk ervoor kiest om een repair te initiëren op een 

ander moment dan vlak na de probleem-uiting, geven een aanvulling op het onderzoek van Schegloff 

(2000), zoals te zien zal zijn in hoofdstuk 5. Ook geeft het weer hoe tolken in de praktijk ervoor 

zorgen dat de kans op een onjuiste vertaling minimaal blijft. Hiermee zorgen de tolken ervoor dat er 

geen fouten ontstaan in de rapportage van de antwoorden van een asielzoeker, en behoudt de 

asielzoeker een eerlijke kans om de IND medewerker ervan te overtuigen dat hij of zij recht heeft op 

asiel. 

 

4.3 Samenwerking met gespreksdeelnemers 

Zoals genoemd, heeft de tolk als intermediair in asielgehoren de taak om met de 

gespreksdeelnemers samen te werken om zo wederzijds begrip te bewerkstelligen. De tolk moet 

hierbij echter in gedachte houden dat deze niet te prominent aanwezig is in het gesprek, omdat deze 

volgens de gedragscode van de IND (2018) niet gezien mag worden als gesprekpartner. Hierbij is het 

dan ook van belang dat het te allen tijden duidelijk is voor alle gespreksdeelnemers wanneer de tolk 

een uiting vertaalt of zelf een uiting doet. Met name de momenten waarop de tolk zelf initiatief neemt, 

door bijvoorbeeld een repair te initiëren, zouden dan ook verwarrend kunnen zijn voor de overige 

gespreksdeelnemers. Uit de data bleek dat een tolk zich hier bewust van is, doordat deze vaak door 

middel van een verklaring (account) aan de asielzoeker en/of de IND medewerker duidelijk maakt dat 

(en waarom) er zelf initiatief genomen werd. 

Bij een misverstand of onbegrip mag een tolk van de IND dus door middel van een repair 

ingrijpen om dit op te helderen. Hierbij kan het dus vaak voorkomen dat de tolk zich geroepen voelt 

om ook voor de overige gespreksdeelnemers toe te lichten waarom bijvoorbeeld een vertaling zo lang 

duurt. Op deze momenten bleek dat een tolk gebruikmaakt van een specifieke verklaring, om aan te 

geven wat er zojuist is gebeurd en waarom dit misverstand plaats heeft gevonden. Zo’n verklaring kan 

worden gegeven als aankondiging van waarom een repair geïnitieerd wordt. Dit is te zien in Fragment 

13, waar de tolk tijdens de repair-expansie een account geeft aan de IND medewerker. Een verklaring 

kan hierbij ook gegeven worden nadat de repair is opgelost, om duidelijkheid te verschaffen in wat er 

zojuist besproken is geworden en waarom de repair geïnitieerd werd, zoals te zien zal zijn in Fragment 
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14. Uit de data bleek dat de verklaringen vooraf en achteraf elkaar niet uitsluiten en vaak samen voor 

kunnen komen, zoals ook zal worden aangetoond in Fragment 14.  

Fragment 13 komt uit een eerste gehoor waarin de documenten van de asielzoeker worden 

besproken. De IND medewerker heeft voorafgaand aan het fragment gevraagd of de asielzoeker ooit 

een visum heeft gehad. Wanneer blijkt dat dit zo is, vraagt de IND medewerker om meer informatie 

over het visum zelf. In Fragment 13 wordt gevraagd wat de redenen waren voor de asielzoeker om dit 

visum te hebben.  

 

Fragment 13. Verklaring van repair geven. 

 

 

Bovenstaand fragment laat zien hoe de tolk een repair door middel van een herhaling initieert 

in regel 11, omdat hij het begrip “school tool” niet goed begrijpt. De asielzoeker bevestigt dit met het 

woord “yeah” en geeft vervolgens een nadere verklaring voor het gebruik van het visum als “school 

tool”.  Na deze verklaring laat de tolk door middel van een account blijken dat hij het alsnog niet 

begrijpt. Wat opvallend is, is dat de tolk dit richting de IND medewerker doet, en niet richting de 

asielzoeker, met wie hij op dat moment eigenlijk in gesprek is. De tolk maakt dus aan de IND 

medewerker duidelijk dat er sprake is van communicatieprobleem. Hiermee kan de tolk proberen te 

vragen aan de IND medewerker of zij wel het begrip kent. Dit vraagt de tolk echter niet aan de IND 

medewerker. In plaats daarvan initieert hij dan ook opnieuw dezelfde repair in regel 14, met een 

harder volume. De asielzoeker bevestigt dit vervolgens weer en geeft daarna nog een verdere uitleg 

van waarom het visum nodig was. En na een korte pauze geeft de tolk een letterlijke vertaling van het 
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begrip, door het “school instrument” te noemen en vult hij dit aan met de rest van de informatie die de 

asielzoeker hierover heeft gegeven.  

Het voorgaande fragment laat zien dat een account heel kort en bondig gegeven kan worden 

tijdens en/of voor het initiëren van een repair. Dit is in tegenstelling tot Fragment 14, waarin de tolk 

zowel vooraf als achteraf expliciet verklaart dat hij een repair gaat initiëren en waarom hij deze 

initieert. Het fragment komt uit gehoor 4 en gaat over voorgaande arrestaties van de asielzoeker. De 

asielzoeker heeft voorafgaand aan het fragment iets verteld over posters, en er is bij de tolk 

onduidelijkheid over wat de asielzoeker precies zei, waardoor de tolk een repair zal uiten. Maar 

voordat hij dit doet, geeft hij een account aan de IND medewerker om de repair aan te kondigen en te 

verklaren waarom dit gedaan zal worden.  

 

Fragment 14. Aankondiging vooraf en verklaring achteraf. 

 

 

 In het fragment is te zien hoe de tolk voorafgaand aan de repair-initiatie, deze eerst aankondigt 

bij de IND medewerker door eerst een verklaring te geven: “meneer articuleert niet zo goed” en 

vervolgens specifiek aan te kondigen dat hij gaat navragen of hij het voorgaande goed begrepen heeft. 

Door de verklaring met “zoals  u misschien al merkt” te openen, geeft de tolk aan dat het 

communicatieprobleem al langer speelt, en geeft hij hiermee ook een verklaring voor de repairs die 
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zijn geïnitieerd vóór dit fragment. De tolk wacht vervolgens niet op toestemming van de IND 

medewerker, maar begint meteen met de repair-initiatie richting de asielzoeker. Hiermee laat de tolk 

zien dat met zijn account de repair wordt gerechtvaardigd, aangezien het een communicatieprobleem 

is, dat al bekend is bij zowel de tolk als de IND medewerker. Wanneer de repair is opgelost verklaart 

de tolk opnieuw aan de IND medewerker dat hij het verkeerd begrepen heeft, zoals te zien is in regel 

17 en herstelt hij zijn eerdere vertaling. Wat hierbij ook opvalt is dat na de bevestiging van de IND 

medewerker “ja” in regel 22, de tolk niet wacht op de volgende te vertalen uiting, maar juist nog een 

verklaring geeft aan de asielzoeker. Op deze manier brengt hij ook de asielzoeker op de hoogte van 

wat er zojuist gebeurd is “i corrected a mistake” en geeft hij hier een verklaring voor, zoals te zien is in 

regel 25. 

De twee fragmenten uit deze paragraaf zijn duidelijke voorbeelden van hoe de tolk door 

middel van een account en aankondigingen, samenwerkt met zowel de IND medewerker als de 

asielzoeker om ervoor te zorgen dat de communicatie voor alle deelnemers helder blijft en 

tegelijkertijd ook soepel verloopt. Door uit te leggen wat het communicatieprobleem is, zijn de 

gespreksdeelnemers ervan op de hoogte dat er een repair geïnitieerd wordt en waarom dit gebeurt. Dit 

is met name belangrijk omdat het vaak voorkomt dat de IND medewerker de taal van de asielzoeker 

(en andersom) niet kan verstaan. Ook blijft de tolk op deze manier een onafhankelijke partij tussen de 

IND en de asielzoeker, doordat hij of zij niet alleen maar in de taal van één gespreksdeelnemer praat, 

maar ook uitingen die niet vertaald hoeven te worden uitlegt aan de andere gespreksdeelnemer. Deze 

kleine toevoegingen, zoals na de repair-oplossing en vertaling nog een keer verklaren aan de 

asielzoeker “i just corrected a mistake”, kunnen zo een groot effect hebben op niet alleen het verloop 

van de conversatie, maar ook de betrouwbaarheid van de tolk.   
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5. Conclusie en discussie 

In dit onderzoek stond de volgende hoofdvraag centraal: Hoe zorgt een tolk er samen met de 

gespreksdeelnemer(s) in een asielgehoor voor dat een communicatieprobleem, dat ontstaan is door 

het niet verstaan of begrijpen van een uiting, door middel van een repair wordt opgelost? 

Om inzicht hierin te kunnen verkrijgen, werd de vraag opgedeeld in drie deelvragen. Deze 

hebben de basis gelegd voor de analyse in hoofdstuk 4, en zullen in dit hoofdstuk per vraag besproken 

worden.   

 

Deelvraag 1. Welke verschillende manieren van een OIR worden gekozen door een tolk in een 

asielgehoor om een communicatieprobleem op te lossen? 

  Uit de data bleek dat de tolken over het algemeen twee verschillende soorten repairs 

initieerden. Een specifieke repair, waarbij er naar een specifieke probleemuiting verwezen kon 

worden, om aan te geven waar het probleem gesitueerd lag. De tweede soort repair was een algemene 

repair, waarmee meestal naar de gehele voorgaande beurt kon worden verwezen. Bij de specifieke 

OIR waren drie verschillende manieren te onderscheiden die het vaakst voorkwamen: een letterlijke 

herhaling van de probleemuiting, een gedeeltelijk aangepaste herhaling van de probleemuiting en een 

herhaling met toevoeging van een vraagwoord. De drie verschillende manieren waarop een algemene 

repair geuit kon worden waren: een korte uiting, zoals “hm” ,  één of een paar woorden die vragend 

geuit werden zoals “excuse me” of een volledige vraag-zin zoals “what did you say” of zoals bij 

Fragment 10 naar voren kwam “wat was de vraag ook alweer”.  

 Om ervoor te zorgen dat tijdens het initiëren van een repair de communicatie zo helder 

mogelijk blijft, is het van belang dat de tolk de meest efficiënte manieren van een repair initiëren 

gebruikt. De data liet zien dat de keuze van een repair afhankelijk is van de situatie en de repairable. 

Zo kwam het voor dat bij een lange probleem-uiting een algemene repair niet het meest efficiënt 

werkte, doordat de tolk maar gedeeltelijk antwoord kreeg op zijn of haar repair-initiatie. Ook bleek dat 

wanneer de repair-initiatie heel specifiek was, zoals in Fragment 3, het toch nog lang kon duren 

voordat de repairable opgelost werd. Dit kan te maken hebben met andere factoren zoals bijvoorbeeld 

de slechte articulatie van een asielzoeker (zoals ook door de tolk werd aangegeven in Fragment 14).  

Het bleek hierbij ook dat het soort repair dat gekozen werd afhankelijk was van het moment 

waarop de repair werd ingezet. De algemene repairs werden voornamelijk ingezet op een beoogde 

TRP, dus vlak na de complete uiting van een gespreksdeelnemer, waarmee soms de volgende uiting 

van een gespreksdeelnemer werd onderbroken. Dit terwijl de specifieke repairs ook nog op latere 

momenten konden worden ingezet, zoals te zien was in paragraaf 4.2. Een algemene repair kwam 

minder vaak voor op een later moment, aangezien het hierbij waarschijnlijk minder duidelijk zou zijn 

voor de gespreksdeelnemer waar de tolk op doelde met zijn of haar repair. In principe kan dan ook 

gezegd worden dat hoe later de inzet van de repair, hoe specifieker en uitgebreider deze werd. Dit 
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laatste was ook te zien in fragment 14, waar de tolk zelfs eerst een inleiding gaf aan de asielzoeker om 

duidelijk te maken welk gedeelte van de asielzoeker’s uitingen onduidelijk waren.   

Ondanks dat er geen concrete conclusies getrokken kunnen worden over welke soorten repair 

het meest efficiënt zijn, geeft deze verdeling wel goed weer welke keuzes tolken maken in het soort 

repair dat ze initiëren om een communicatieprobleem op te lossen. Volgens Dingemanse & Enfield 

(2015) zegt deze keuze ook iets over de aard van de repairable, wat ook zichtbaar was in dit 

onderzoek. De keuze voor algemene repairs toonde dan ook met name aan dat de voorgaande uiting 

een probleemuiting was waarbij de volledige uiting niet verstaan was. Terwijl de keuze voor 

specifieke repairs liet zien dat er maar een gedeelte van de voorgaande uiting niet verstaan of begrepen 

was.  

Met dit onderzoek kan worden aangetoond welke keuzes een tolk maakt op het gebied van 

repair-initiatie. Hierbij werd ook aangetoond dat de tolk met zijn keuze voor repair niet altijd invloed 

heeft op de efficiëntie, aangezien dit ook sterk afhankelijk is van de reactie die hij of zij krijgt op zijn 

repair-initiatie. Bij bijvoorbeeld het slecht articuleren van de asielzoeker, heeft het soort repair minder 

invloed op de hoeveelheid repairs die nodig zijn om het communicatieprobleem op te lossen. Dit is 

met name voor de IND interessant om te weten, zodat er gekeken kan worden naar andere manieren 

waarop de tolk een repair kan initiëren, om te voorkomen dat articulatie een terugkomend probleem is 

in een asielgehoor.  

 

Deelvraag 2. Hoe zijn de repair-initiaties gesitueerd binnen de sequentie-organisatie in een 

asielgehoor? 

 Uit voorgaande deelvraag werd al duidelijk dat hoe later de repair ingezet werd, hoe 

specifieker de repair was. Het viel in de data dan ook op dat de tolk er niet alleen voor kon kiezen om 

de repair vlak na de probleem-uiting te initiëren, dus nog vóór dat de vertaling gegeven werd, maar dit 

ook op latere momenten besloot te doen, bijvoorbeeld tijdens of zelfs na het geven van een vertaling.  

 In de meeste gevallen initieerde de tolk een repair vlak na de probleem-uiting, wat gezien kan 

worden als een Next Turn Repair Initiator (Schegloff et al., 1977). Dat dit niet het enige moment is 

waarop een repair geïnitieerd kan worden, bleek al uit onderzoek van Schegloff (2000). De situaties 

die in dit laatste onderzoek beschreven werden, gingen echter in de meeste gevallen niet op voor een 

tolk. Dit kwam doordat Schegloff de situaties beschrijft in alledaagse conversaties, waarbij de 

gespreksdeelnemers andere doelen in de conversatie hebben. Aangezien de tolk in een asielgehoor het 

doel heeft om de uitingen zo volledig mogelijk te begrijpen om ze te kunnen vertalen, is het dus ook 

zo dat de tolk andere redenen kan hebben voor het initiëren van een repair. De afwijkende situaties, 

dus de momenten waarop een tolk op een later moment dan in de next turn een repair initieerde, laten 

dan ook zien met wat voor doel de tolk een repair initieerde.  

 De tolk kon er dus voor kiezen om zijn of haar vertaal-sequentie te onderbreken door een 

repair te initiëren. In de data was te zien dat dit om twee redenen kon gebeuren. Een eerste reden om 
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de vertaal-sequentie te onderbreken was omdat de tolk een gedeelte van de te vertalen beurt vergeten 

was. Dit inzicht kan interessant zijn voor de IND, omdat het laat zien dat zowel de asielzoeker als de 

IND medewerker rekening moet houden met de lengte van de te vertalen beurt. Het is dan ook 

belangrijk dat IND medewerkers hun vragen niet omslachtig of lang formuleren, zodat de tolk deze 

ook meteen volledig kunnen vertalen. Een andere reden waarom de tolk zijn of haar vertaling 

onderbrak, was om met een extra check te controleren of de uiting juist verstaan was vóór dat hij of zij 

de definitieve vertaling gaf.  

 Zo’n extra controle die een tolk met het initiëren van een repair uitvoerde, kon ook 

plaatsvinden na het geven van de vertaling van de probleemuiting. Hierbij leek de vertaling-sequentie 

compleet te zijn, maar werd er vervolgens toch door de tolk een repair geïnitieerd om de gegeven 

vertaling te kunnen bevestigen of aan te vullen. Een andere reden om na het geven van een vertaling 

nog een repair van deze uiting te initiëren, was omdat de gegeven vertaling een aanname bleek te zijn. 

Dit was niet alleen te zien in Fragment 12, waar de tolk letterlijk zei “ik neem aan”, maar was ook al 

eerder in de analyse te zien bij Fragment 5. Hier had de tolk al een vertaling gegeven van wat hij dacht 

dat de asielzoeker bedoelde met het woordje “seminars”,  om vervolgens alsnog een repair te initiëren 

en een onjuiste vertaling te kunnen verbeteren.  

Deze situaties laten zien dat een tolk begrijpt hoe belangrijk het is dat de uitingen van de 

asielzoeker zo correct mogelijk vertaald worden. Door zelfs na het geven van een vertaling een repair 

te initiëren, om eventueel de vertaling te kunnen herzien, zorgt de tolk ervoor dat de kans op een 

onjuiste vertaling zo minimaal mogelijk blijft. De beschrijving van de situaties waarin een tolk een 

repair initieert op een later moment dan in de eerstvolgende beurt, vormen een aanvulling op het 

onderzoek van Schegloff (2000).  

 

Deelvraag 3. Hoe werkt de tolk met beide gespreksdeelnemers samen om wederzijds begrip te 

behouden tijdens een repair-initiëring? 

Wederzijds begrip is een belangrijk onderdeel van de intermediaire rol van een tolk in een asielgehoor.  

Om dit te bewerkstelligen en te behouden bleek dat de tolk ook tijdens het initiëren van een  repair 

ervoor kon zorgen dat de gespreksdeelnemers op de hoogte waren van wat er binnen de conversatie 

gebeurde. Vooral op de momenten waarop het langer duurde om een communicatieprobleem op te 

lossen, of wanneer er vaak achter elkaar repairs geïnitieerd werden, kwam het voor dat de tolk extra 

acties ondernam om de gespreksdeelnemers hiervan op de hoogte te brengen. In de data waren dan ook 

twee verschillende acties te onderscheiden. Ten eerste kon de tolk voorafgaand aan een repair een 

aankondiging hiervan te geven, zodat het duidelijk was dat er een repair ging komen. Dit deed de tolk 

met name richting de IND medewerker, om duidelijk te maken dat hij of zij een gedeelte van de uiting 

van de asielzoeker niet verstaan of begrepen had. Daarnaast kon de tolk zowel voorafgaand aan de 

repair als achteraf een verklaring geven, om te duidelijk te maken waarom de repair geïnitieerd werd.  
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Zo’n verklaring werd door de tolk niet alleen aan de IND medewerker gegeven, maar ook vaker aan de 

asielzoeker om aan te tonen waar de miscommunicatie door ontstaan was.  

 Met het uitvoeren van deze handelingen kan een tolk ervoor zorgen dat niet alleen het 

wederzijds begrip vergroot wordt, maar kan een tolk er ook voor zorgen dat zijn of haar 

betrouwbaarheid vergroot wordt. Zoals beschreven in het theoretisch kader, is het namelijk van groot 

belang dat de tolk wordt gezien als onpartijdige intermediair. Het werkt dan ook niet in diens voordeel 

wanneer het lijkt alsof de tolk met één gespreksdeelnemer een lange tijd een gesprek voert, ook al is 

dit om een repair te initiëren. Met name in situaties waarin de repair-sequentie uit meerdere repair-

initiaties bestaat, kan het voorkomen dat de andere gesprekdeelnemer zich buitengesloten kan voelen. 

Zonder het geven van een expliciete verklaring, kan het voor de overige deelnemers vaak onduidelijk 

zijn wat er besproken wordt, omdat ze de taal niet spreken. Het is dus belangrijk dat de tolk ervan op 

de hoogte is dat zulke situaties vermeden moeten worden en op welke manier dit uitgevoerd kan 

worden. Aangezien dit nog niet eerder onderzocht is, brengt dit dan ook nieuwe inzichten voor zowel 

de vertaal- als communicatiewetenschap, 

 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat een tolk keuzes maakt in zowel het soort repair dat geïnitieerd 

wordt als het moment waarop de repair geïnitieerd wordt. Deze keuzes geven weer hoe een tolk zijn of 

haar rol als intermediair invult en tegelijkertijd ervoor zorgt dat de communicatie tussen de 

gespreksdeelnemers soepel verloopt en wederzijds begrip te allen tijden behouden blijft. Uit dit 

onderzoek is ook gebleken dat een tolk nog extra aanvullingen kan doen in een conversatie, die geen 

letterlijke vertaling zijn, om ervoor te zorgen dat ook tijdens het initiëren van een repair wederzijds 

begrip behouden blijft. Hiermee zorgt de tolk ervoor dat het voor beide gespreksdeelnemers duidelijk 

is dat de tolk een onafhankelijke intermediair is, zoals beschreven is in de Gedragscode van de IND. 

 In dit onderzoek is echter maar een klein aantal gesprekken geanalyseerd. Het is dan ook 

raadzaam om meer data te analyseren, zodat er meer inzichten gedaan kunnen worden die betrekking 

hebben op het soort repair dat geïnitieerd wordt en de momenten waarop een tolk deze initieert. Ook 

kan er op deze manier gekeken worden of er nog meer manieren zijn waarop de tolk samenwerkt met 

de gespreksdeelnemers om wederzijds begrip te behouden. Door te kijken naar meerdere gehoren kan 

een eventuele vergelijking gemaakt worden van de (verschillende) werkwijzen van meerdere tolken en 

IND medewerkers, om zo algemene patronen te ontdekken.  

 Voor vervolgonderzoek is het ook interessant om te kijken naar asielgehoren waarin de IND 

medewerker de taal van de asielzoeker niet spreekt. Dat de IND medewerkers in dit onderzoek 

waarschijnlijk wel Engels spraken bleek ook uit Fragment 12, waarin te zien was dat de IND 

medewerker een bevestiging gaf voordat de tolk een vertaling van het antwoord gegeven had. Engels 

is een taal die tegenwoordig door veel mensen wereldwijd beheerst wordt, waardoor de kans in dit 

onderzoek dus klein was dat de IND medewerker geen idee had van wat de tolk met de asielzoeker 

besprak tijdens het een repair-sequentie. Het is daarom interessant om in vervolgonderzoek te kijken 
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naar asielprocedures waarbij de tolk en asielzoeker in een taal spreken die de IND medewerker niet 

beheerst. In dit soort gesprekken heeft het geven van een verklaring of aankondiging een grotere 

toegevoegde waarde op onder andere de betrouwbaarheid en het wederzijds begrip, omdat de IND 

medewerker niet weet wat er gezegd wordt wanneer de tolk tegen de asielzoeker spreekt. 
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Bijlage 
 

Bijlage 1. Transcriptieconventies 
 

AZ: Uiting wordt uitgesproken door de asielzoeker 

TO: Uiting wordt uitgesproken door de tolk 

IM: Uiting wordt uitgesproken door de IND medewerker 

? Sterk stijgende intonatie 

, Licht stijgende intonatie 

; Licht dalende intonatie 

. Sterk dalende intonatie 

↑ Licht stijgende intonatie binnen of na een woord 

↓ Licht dalende intonatie binnen of na een woord 

::: Laatste letter wordt langer uitgesproken, hoe meer ‘:’ hoe langer de uitspraak 

(.) Pauze tussen uitingen korter dan een halve seconde 

=uiting De uiting wordt zonder pauze na het einde van de voorgaande spreker ingezet 

[uiting] De uiting overlapt met de uiting van een andere spreker 

uit- De uiting wordt afgebroken 

uiti-- De TCU wordt afgebroken  

uitin' De laatste medeklinker van de uiting wordt niet uitgesproken 

uiting Onderstrepen geeft aan dat er nadruk gelegd wordt 

UITING De uiting is met harde volume uitgesproken 

°uiting° De uiting is met zachte volume uitgesproken 

>uiting< De uiting is met een versnelling uitgesproken 

<uiting> De uiting is met een vertraging uitgesproken 

(xxxx) De uiting wordt onverstaanbaar uitgesproken 

((lacht)) Tussen 2 haakjes wordt een handeling beschreven 
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Bijlage 2. Voorbeeldfragment van communicatieprobleem met getallen 
 

Fragment 16. IND medewerker verstaat vijfien in plaats van dertien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

AZ: 
 
AZ: 
 
TO: 
AZ: 
 
TO: 
AZ: 
 
TO: 
 
 
 
IM: 
 
TO: 
 
 
AZ: 
TO: 
AZ: 
TO: 
AZ: 
TO: 
AZ: 
IM: 
TO: 
 
IM: 

in twothousandandthirteen, 
(0.9) 
i was put in posters, 
(1.6) 
you were put in posters? 
posters yes flyers; 
(.) 
hmhm, 
and i was arrested again; 
(1.2) 
goed in tweeduizend eh dertien.  
eh: (.) was ik op de posters geplaatst, 
zegmaar, 
(0.7) 
sorry. 
ik verstond tweeduizendvijftien maar; 
(xxx) 
twothousand thirteen? 
or; 
=thirteen. 
thir[teen one--] 
     [for the second time;] 
one three. 
yes. 
tweeduizenddertien.  
for the second time. 
oh (.) °sorry°. 
well he thought it was twothousandfifteen; 
(..) 
mijn eh excuus. 

 

 


